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  )١(مقدمة

  ،     ١٨٩٣       ويف عام    .                                                                                 من تقاليد نيوزيلندا تعزيز واحترام حقوق اإلنسان يف الداخل واخلارج على حد سواء         -  ١
                     وأرسيت يف نيوزيلندا     .                                                                                         أصبحت نيوزيلندا أول دولة يف العامل إلعطاء حق التصويت للمرأة يف االنتخابات الوطنية            

   .                                            عندما أصدرت قانون املعاشات التقاعدية للمسنني    ١٨٩٨                          م الوطين حلقوق اإلنسان يف عام            قواعد النظا

املاوريني وممثلو    من رؤساء القبائل   ٥٠٠ ما يزيد على     ١٨٤٠عاهدة وايتانغي، اليت وقع عليها يف عام          وم  -  ٢
احلكومـة احلاليـة     عالقة بـني  وهلذه املعاهدة أمهية كبرية يف ال     . التاج الربيطاين هي الصك التأسيسي لنيوزيلندا     

  .واملاوريني، وال تزال متارس تأثرياً قوياً على تاريخ حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا

وأقامت نيوزيلندا، كبلد متنوع يف جنوب احمليط اهلادئ يتكون من جمتمعات من األوروبيني، واملاوريني،                - ٣
وينعكس هذا التنوع يف الربملان ويشكل وجهة . ة فريدةوجزر احمليط اهلادئ، واآلسيويني، واألمريكيني، هوية وطني

  .نظرنا يف إقامة جمتمع شامل

 جزء هام مـن اهلويـة   - "فرصة عادلة "- والفكرة القائلة بأن لكل فرد احلق يف فرصة متكافئة يف احلياة     - ٤
وزيلندا بدور ريادي ، قامت ني١٩٤٥ويف عام . الوطنية لنيوزيلندا وهنجها يف حقوق اإلنسان على الساحة الدولية
   ١٩٤٨ويف املناقشات اليت جـرت يف عـام         . يف تعزيز األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف ميثاق األمم املتحدة         

بشأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، دعت نيوزيلندا إىل إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف               
  مسؤولة عن تعزيز هذه احلقوق بنفس قدر مسؤوليتها عن تعزيز احلقوق  ومةواحتجت نيوزيلندا بأن احلك. اإلعالن

  .املدنية والسياسية

موضـعاًً  قوق اإلنسان هو ضمان أن تكون هذه احلقوق العاملية          حبومثة جزء رئيسي من التزام نيوزيلندا         - ٥
تواجه نيوزيلندا يف الوفاء بالتزاماهتا     ويناقش هذا التقرير التحديات اليت      . واالحترام من اجملتمع النيوزيلندي   تمتع  لل

بالنسبة إىل تعمق األزمة االقتصادية الدولية اليت هتدد بإبطاء التقدم االقتصادي           ال سيما   يف جمال حقوق اإلنسان،     
  .  عند النظر يف هذا التقرير)٢(إىل الوثيقة األساسية لنيوزيلندا من اجمللس الرجوع ىويرج. واالجتماعي يف نيوزيلندا

  وعملية التشاور املنهجية -    ًوال أ
             إعداد هـذا                                                   ، التمست وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة يف       ) ٣ (    ً                                 وفقاً ملبادئ االستعراض الدوري الشامل      -  ٦

                                                                                   وعقدت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، باالشتراك مع اللجنة النيوزيلندية حلقوق            .                             التقرير آراء اجلهات املعنية   
               منظمة مـن      ٧٠                  وشاركت أكثر من      .     ٢٠٠٨       أغسطس   /                         سلة من االجتماعات يف آب                              اإلنسان ووزارة العدل، سل   

                                         ويف أعقاب املـشاورات الـيت أجريـت يف           .                                                            منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف هذا االجتماع        
                                         فرباير على اجلمهور مدة أربعة أسـابيع        /                                                                 الوزارات واإلدارات احلكومية، عرض مشروع التقرير يف منتصف شباط        

                                          سلسلة أخرى من اللقاءات العامة، من           ٢٠٠٩      مارس   /                                  ويف مرحلة التشاور، عقدت يف آذار       .                      إلبداء تعليقاته عليه  
     ً                                                               ونظراً للعالقات الدستورية اخلاصة لنيوزيلندا مع جزر كوك ونيوي وتوكيالو،   .                               بينها لقاءات مع املاوريني املعنيني

   .     تقرير                                              منحت الفرصة حلكومة كل منها للتعليق على مشروع ال    فقد 
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       يف حوار  و  .                                                                                     وأعربت اجلهات املعنية عن جمموعة واسعة من اآلراء بشأن حالة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا         -  ٧
        ، فإنه                                                        على الرغم من حدوث بعض التقدم يف السنوات األخرية يف نيوزيلندا    أن   هو     عام   ال     شعور   ال    كان               مفتوح وبناء،

                      أخرى ميكن إدخال حتسينات                         يت حتتاج إىل معاجلة، وجماالت                                                         ال يزال هناك عدد من قضايا حقوق اإلنسان املعلقة ال         
      ً                                                                                            وعموماً، تعلقت القضايا الرئيسية اليت أثريت أثناء عملية التشاور باإلطار الدستوري النيوزيلندي حلمايـة     .      عليها

                                                                                                           حقوق اإلنسان ومكان معاهدة وايتانغي؛ والتفاوت االجتماعي واالقتصادي بني الطوائف املختلفـة يف اجملتمـع              
  .                                                                                          بالنسبة للماوريني؛ والتمييز؛ والعنف؛ وتأثري الكساد العاملي على النيوزيلنديني وحقوقهم                  ال سيما                 النيوزيلندي،  

  .                                                                                                   وأثناء هذه العملية، أعربت بعض اجلهات املعنية عن قلقها بشأن عملية التشاور ومشاركة اجملتمع املدين واملاوريني
                                                            عملية التشاور مع اجملتمع املدين يف التقارير املقبلة حلقوق اإلنسان                                       وتعترف احلكومة هبذه الشواغل وتتعهد بتحسني

     .               متابعة التوصيات      وعند

  اإلطار ومعلومات أساسية -      ً ثانيا  

 جزيرة الشمال وجزيـرة     -  تقع نيوزيلندا يف جنوب غرب احمليط اهلادئ وتتألف من جزيرتني رئيسيتني            - ٨
ويزيد جمموع .  كيلومتراً مربعا٢٦٨ً ٠٢١بلغ مساحتها اإلمجالية  ومن عدد كبري من اجلزر األخرى، وت-  اجلنوب

وتبلغ نسبة النيوزيلنديني املنحدرين من     ). ٢٠٠٦تعداد  (عدد السكان يف نيوزيلندا قليالً على أربعة ماليني نسمة          
ـ              ٦٨أصل أورويب حنو      يف  ١٤,٧و   يف املائة من السكان الذين يعيشون يف نيوزيلندا بينما تبلغ نسبة املاوريني حن

واجملموعة اإلثنية جلزر احمليط اهلادئ  ،) يف املائة٩,٩(وتنتمي بقية النيوزيلنديني إىل اجملموعة اإلثنية اآلسيوية     . املائة
وينعكس هـذا   . )٤() يف املائة  ١(للشرق األوسط وأمريكا الالتينية وأفريقيا       ، واجملموعات اإلثنية  ) يف املائة  ٦,٩(

إىل ديانة  )  مليون نسمة  ١,٢٩(لندا يف تعدد األديان، بينما ال ينتمي عدد كبري من السكان            التنوع اإلثين يف نيوزي   
، كان ما يزيد قليالً على مليونني من النيوزيلنـديني ينتمـون إىل             ٢٠٠٦يف عام    ويف التعداد الذي أجري   . معينة

   ٣٦ ٠٧٢ و إىل البوذيـة،   ٥٢ ٣٩٣ و  إىل اهلندوسـية،   ٦٤ ٣٩٢، و ) يف املائة  ٥٥,٦(إحدى الطوائف املسيحية    
   .إىل اإلسالم

  )٥( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

نيوزيلندا طرف يف معظم الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ومن بينها العهد الـدويل اخلـاص                  - ٩
اقية الدوليـة   باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتف          

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة 
وصدقت . اتفاقية حقوق الطفل   و التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،           

  .٢٠٠٨سبتمرب / ذوي اإلعاقة يف أيلولنيوزيلندا على اتفاقية حقوق األشخاص

ونيوزيلندا طرف يف الربوتوكوالت االختيارية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية              - ١٠
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                  

ووقّعت نيوزيلندا على الربوتوكول االختيـاري الثـاين        . ة أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل     القاسية أو الالإنساني  
وأيدت نيوزيلندا اعتماد الربوتوكـول     .  وجاري اختاذ الالزم للتصديق عليه     ٢٠٠٠التفاقية حقوق الطفل يف عام      

جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 



A/HRC/WG.6/5/NZL/1 
Page 4 

 

وليست نيوزيلندا طرفاً يف االتفاقية     .  وستنظر يف التصديق عليه يف الوقت املناسب       ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن    ،)٦(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

، مل تؤيد احلكومة ٢٠٠٧سبتمرب /ويف أيلول. اجلنسية التفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدمييواالختفاء القسري، 
وقدمت نيوزيلندا أيضاً حتفظات على العهد . )٧( األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالنالسابقة اعتماد 

واتفاقية  ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الد       
  . اتفاقية حقوق الطفل ومناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

        تفاقيةونيوزيلندا طرف يف عدد من صكوك األمم املتحدة وصكوك أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان من بينها ا  - ١١
                                                              وصدقت نيوزيلندا على اتفاقيات خمتلفة ملنظمة العمل الدولية وعلـى    .  ا    عليه          واملعاقبة        اجلماعية       اإلبادة  ة   جرمي    منع

             ونيوزيلنـدا    .                                           ، وهي طرف يف معظم صكوك القانون اإلنساين الدويل    اخلاص      الدويل        للقانون     الهاي     مؤمتر         اتفاقيات 
         حـاالت         ختفـيض            اتفاقيـة    ً       رفـاً يف                                                                        طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة وأصـبحت ط           

   . ) ٨ (      اجلنسية       انعدام

                     وتساهم نيوزيلنـدا،     .                                            ً                                   ونيوزيلندا عضو يف الكومنولث، الذي يلتزم جدياً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            -   ١٢
   .                                             ، يف تعزيز التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان يف املنطقة     اهلادئ     احمليط    جزر    تدى           ً      ً     بوصفها عضواً مؤسساً ملن

 )٩(ستوري والتشريعي اإلطار الد–باء 

                                                                                                    تطورت الترتيبات الدستورية يف نيوزيلندا على مدى سنوات عديدة، وتعكس هذه الترتيبـات بـشكل                 -   ١٣
              والحظ املقـرر     .                                                                                                     متزايد االهتمام البالغ مبعاهدة وايتانغي بوصفها الوثيقة التأسيسية للحكومة احلديثة يف نيوزيلندا           

                        ، واملقرر اخلاص املعـين         ٢٠٠٥                                    األساسية للشعوب األصلية يف عام                                              اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات     
                      ً     ً                                   ، أن املعاهدة ليست رمسياً جزءاً من القـانون الـداخلي يف                ٢٠٠٧                                                 باتفاقية القضاء على التمييز العنصري يف عام        

       أعـرب                                  ولدى إعداد هـذا التقريـر،         .                                                             وترد اإلشارات واملبادئ املتعلقة باملعاهدة يف تشريعات خمتلفة         .          نيوزيلندا
         وستنـشئ    .                                                                                                            املاوريون بوضوح عن اهتمامهم البالغ بزيادة التأكيد على املعاهدة يف الترتيبات الدستورية النيوزيلندية            

   .     ً                                                    فريقاً للنظر يف املسائل الدستورية، مبا يف ذلك يف متثيل املاورييني  )     ٢٠١٠                          يف موعد ال يتجاوز أوائل عام  (       احلكومة 

                 ويقتـضي مفهـوم     .          ً                                    لندا أيضاً على النظام الربملاين الدميقراطي للحكم                                  ويؤكد اإلطار الدستوري يف نيوزي      -   ١٤
                                                                                                      الفصل بني السلطات الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتوفري الضوابط والتوازن الالزمني للنظام 

       ميارسها                   تند األعمال اليت     وتس  .                                                               وتستند الترتيبات الدستورية يف نيوزيلندا إىل سيادة القانون         .                       وضمان املساءلة واحلياد  
   .                                              وجيب أن يتوافق القانون مع املعايري الدنيا للعدالة                                                         الربملانيون واملسؤولون إىل السلطة املوكلة إليهم مبوجب القانون، 

وتقوم السلطة القضائية مبراقبة صالحيات السلطة التنفيذية وتضمن عملها وفقاً للقوانني الـيت يـضعها                 -   ١٥
الناشئة عن املبادئ القانونية األساسـية      " القواعد القانونية اليت يضعها القضاء    "أو  (نون العام   الربملان وقواعد القا  

غري أنه ال جيوز للمحاكم أن تلغي أي نص من النصوص الواردة يف القوانني اليت تصدر                ). وتفسري النظم القانونية  
واستقالل الـسلطة   ).  اليت تصدر عن الربملان    ولكن جيوز هلا أن تلغي اللوائح املتعارضة مع القوانني        (عن الربملان   
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القضائية من املبادئ األساسية اليت ينص عليها الدستور النيوزيلندي ولذلك فإن عدم التدخل السياسي يف أعماهلا                
  .من السمات األساسية لوظيفة القضاء

قتراع العام يف أواخر القرن ، ومت االنتخاب باال١٨٥٣وأجريت أول انتخابات برملانية يف نيوزيلندا يف عام   - ١٦
، يقوم النظام االنتخايب يف نيوزيلندا اآلن علـى التمثيـل           ١٩٩٣ومبوجب القانون االنتخايب لعام     . التاسع عشر 

ويف إطـار التمثيـل التناسـيب    . التناسيب املختلط وهو نظام يقوم فيه الناخبون بتصويت حزيب وتصويت انتخايب        
 أربعة مقاعد انتخابية للماوريني ١٨٦٧وأنشئت يف عام .  عضوا١٢٠ًربملان عادة املختلط، يبلغ عدد األعضاء يف ال
 متناسباً مـع    ١٩٩٦وأصبح عدد املقاعد املخصصة للماوريني اعتباراً من عام         . لضمان متثيل املاوريني يف الربملان    

وجيوز للماوريني االختيار . عدد املاوريني املقيدين باجلداول االنتخابية وهناك اآلن سبعة مقاعد خمصصة للماوريني
ويوجد يف الربملان اآلن، . بني التسجيل يف اجلداول االنتخابية املخصصة للماوريني فقط واجلداول االنتخابية العامة

 يف املائة من    ١٦(، عشرين عضواً تنطبق عليهم صفة املاوريني        ٢٠٠٨بعد االنتخابات العامة اليت أجريت يف عام        
، ومخسة أعضاء من احمليط اهلادئ، وستة أعضاء من         ) عضواً ١٢٢ الربملان البالغ عددهم     جمموع عدد األعضاء يف   

 يف املائة من جمموع عدد األعضاء يف الربملان البالغ ٣٤(مرأة ا ٤١ويوجد يف الربملان احلايل أيضاً . )١٠(أصل آسيوي
  ). عضوا١٢٢ًعددهم 

                                                              لنيوزيلندي، باإلضافة إىل اللغة االنكليزية، اللغة املاوريـة                                                       وتشمل اللغات الرمسية يف نيوزيلندا والربملان ا        -   ١٧
    ).    ٢٠٠٦       ً         اعتباراً من عام  (                         ولغة اإلشارة النيوزيلندية   )     ١٩٨٧       ً         اعتباراً من عام  (

  العالقة مع جزر كوك ونيوي وتوكيالو - ١

ـ     (                     كوك ونيوي وتوكيالو                                                     توجد عالقات دستورية خاصة بني نيوزيلندا وجزر        -   ١٨    ).  ر                         انظر مرفق هذا التقري
                        ، وأصبحت نيوي متمتعة        ١٩٦٥                                                                              وأصبحت جزر كوك متمتعة باحلكم الذايت مع االرتباط احلر بنيوزيلندا يف عام             

                                                                                  ولكلتا الدولتني احلق يف سن قوانينها اخلاصة ويف االنضمام إىل املعاهدات، مبـا يف                .     ١٩٧٤                      بنفس النظام يف عام     
  اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       اتف                   وجزر كوك عضو يف       .                                   ذلك الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    

                    وهذه الدول مسؤولة     .                                    ونيوي طرف يف اتفاقية حقوق الطفل       .  )  ١١ (                                           وبروتوكوهلا االختياري واتفاقية حقوق الطفل    
                                          ، ال تسري املعاهدات اليت تعقدها احلكومـة          ١٩٨٨        ً           واعتباراً من عام      .                                            عن تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان     

      ١٩٩٨                        ومددت نيوزيلندا قبل عام   .                                                          ندية على جزر كوك أو نيوي إال إذا نصت املعاهدة صراحة على ذلك        النيوزيل
                                                                                             سريان عدد من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان على حزر كوك ونيوي، ومن بينها العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

                                      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                                                               املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري األول، والعهد الدويل اخلاص ب
بالنسبة (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                                             واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و       

  ).لنيوي فقط

 إدراج املعاهدات الدولية - ٢

 أحكامه واردة بالفعل يف قـانون        االتفاق الدويل يف احملاكم الوطنية النيوزيلندية أن تكون        يتطلب تطبيق   - ١٩
وقبل أن تصبح نيوزيلندا طرفاً يف أحد الصكوك . نيوزيلندا الوضعي أو أن يسن الربملان تشريعاً جديداً هلذا الغرض
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الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، تقوم احلكومة باستعراض قانوهنا وسياستها وممارستها الداخلية لترى ما إذا كان               
أو إدخال تعديالت على التشريعات القائمة من أجل ضمان تنفيذ االتفاق يف قانون نيوزيلنـدا               يلزم سن تشريع    

 وتؤثر أيضاً االلتزامات الدولية لنيوزيلندا يف جمال حقوق اإلنسان على أحكام احملاكم عنـد    .تنفيذاً كامالً وفعاالً  
  .تفسري القواعد القانونية القائمة

  نسانالتشريعات املتعلقة حبقوق اإل - ٣

أعرب عدد من آليات هيئات املعاهدات واللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان عن قلقه لعدم وجود دستور   - ٢٠
وعلقت هذه اآلليات أيضاً على عدم توفري احلماية التشريعية       . شامل أو راسخ يف نيوزيلندا حلماية حقوق اإلنسان       

وأعربت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم      . ة والثقافية للحقوق االقتصادية واالجتماعي  ال سيما   لبعض احلقوق، و  
  .١٩٩٠املتحدة عن قلقها الحتمال صدور تشريع يتعارض مع أحكام شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام 

  ١٩٩٠يف نيوزيلندا لعام  شرعة احلقوق   ) أ (

ة يف نيوزيلنـدا،    حقوق اإلنسان واحلريات األساسـي    ومحاية وتعزيز   الغرض من هذا القانون هو تأكيد         - ٢١
وعلى النائب العام أن يـسترعي نظـر     . وتأكيد التزام نيوزيلندا بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

وأكدت . شرعة احلقوق   يتعارض مع احلقوق واحلريات الواردة يف       مقترح مشروع قانون حكم يف   الربملان إىل أي    
قوق احلتعويض عن األضرار الناجتة عن انتهاك       بالالتاج   القضاء ملطالبة     أيضاً احلق يف اللجوء إىل     حمكمة االستئناف 

  .نصوص عليها يف شرعة احلقوقاملريات احلو

  ١٩٩٣قانون حقوق اإلنسان لعام   )ب(

مـن   سبباً حمظوراً    ١٣وحيدد هذا القانون    .  التمييز يف نيوزيلندا   ١٩٩٣ قانون حقوق اإلنسان لعام      نعمي  - ٢٢
جلنس، واحلالة االجتماعية، والعقيدة الدينية، والعقيدة األخالقية، واللون، والعرق، واألصل          ا: أسباب التمييز هي  

، والـسن، واآلراء  )مبا يف ذلك وجود كائنات حية يف اجلسم ميكنها أن تسبب املرض      (اإلثين أو القومي، والعجز     
املتعلقة بـالتمييز يف هـذا القـانون        وختص األحكام   . ةل اجلنسي و، واملي ألسرةالسياسية، وحالة العمالة، وحالة ا    

  . سنة من العمر أو أكثر١٦األشخاص الذين يبلغون 

 قانون حقوق علىرية ث تغيريات ك٢٠٠١وأدخلت التعديالت اليت أجريت لقانون حقوق اإلنسان يف عام   - ٢٣
  واإليذاء اجلنسيباستثناء ما يتعلق بالتوظيف واإلزعاج( خضوع النشاط احلكومي : من بينها١٩٩٣اإلنسان لعام 

 ١الفقرة   يف   نصوص عليه ملعيار التمييز امل  ) أو العنصري الذي خيضع لألحكام العامة الواردة يف الباب الثاين من القانون           
شرعة احلقوق؛ واإلصالح املؤسسي للجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان ومطالبة هـذه اللجنـة              من   ١٩املادة  من  

املتعلقة بـالتمييز  دعاوى سان يف نيوزيلندا؛ وإنشاء مكتب مستقل للنظر يف البوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلن     
احلق يف إعالن عدم االتـساق مـع        حمكمة مراجعة الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان       ختويل  بتمويل حكومي؛ و  

  .التمييز التشريعات املتعلقة مبناهضة
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  سبل االنتصاف والتعويض ورد االعتبار - ٤

  قـد  ١٩٩٠شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام      املنصوص عليها يف    من حقوقه   حقاً  أن  يرى  كل من   جيوز ل   - ٢٤
  احلق يف احلصول علـى الـرد        ويوجد عدد من سبل االنتصاف املمكنة، مبا يف ذلك           . أن يلجأ إىل القضاء    انُتهك

شـرعة   اليت تكفلها    من احلقوق انتهاك حق   عن طريق    عليها   مت احلصول األمر باستبعاد األدلة اليت     أو التعويض و  
 )ب(٢٥ حداً يتعارض مع املادةتأخري بلغ ال اإلجراءات إذا وقفأن تأمر بجيوز للمحاكم النيوزيلندية أيضاً و. احلقوق

  ). يف احملاكمة دون تأخري ال مربر له   احلق(شرعة احلقوق  من

حقـوق   لقة بالتمييز يف قـانون    وكما ذكر أعاله، جيوز أيضاً لألفراد الذين يدعون خمالفة األحكام املتع            - ٢٥
إذا فـشلت تـسوية   و. قوق اإلنسانالنيوزيلندية حللجنة التابعة لآلية الشكاوى   اللجوء إىل    ١٩٩٣ان لعام   اإلنس

ـ حمكمة إعادة النظر يف     اللجوء إىل    ، جيوز هلم  غري مناسبة التسوية  كانت  ن طريق هذه اللجنة أو      الرتاع ع  سائل امل
الذي أنـشئ يف   ،قوق اإلنسانمكتب الدعاوى املتعلقة حب مدير يوفرو. ت يف املوضوعللبقوق اإلنسان   املتعلقة حب 

الذين يدعون خمالفة األحكام املنصوص عليها يف قانون        ) املؤهلني(القانوين الالزم لألشخاص    ل  يمثالت ،٢٠٠٢عام  
. اإلنسانقوق املتعلقة حبل سائاملكمة إعادة النظر يف  لتمكينهم من رفع دعواهم أمام حم١٩٩٣حقوق اإلنسان لعام 

  . )١٢( مطالبة٧٧٣ أمام هذه احملكمة ١٩٨٠وبلغ عدد املطالبات املسجلة منذ عام 

  اهليكل املؤسسي واملتعلق حبقوق اإلنسان -  جيم

  )١٣(اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان - ١

قوق اإلنسان  حلة مستقلة   وهي مؤسسة وطني  . ١٩٧٨أنشئت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان يف عام          - ٢٦
 اللجنـة  وتـستمد  .اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية للمؤسسات الدولية التنسيق جلنة لدى" فأل" من الفئة

 من أجـل محايـة حقـوق        ١٩٩٣قانون حقوق اإلنسان لعام      واليتها النظامية من     النيوزيلندية حلقوق اإلنسان  
  : جمموعة واسعة من املهام والسلطات منهاانالنيوزيلندية حلقوق اإلنسوللجنة . اإلنسان

  دعم وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وفهمها وتقديرها يف اجملتمع النيوزيلندي؛  )أ(

تشجيع احلفاظ على عالقات منسجمة بني األفراد وبني خمتلف اجلماعات يف اجملتمع النيوزيلندي               )ب(
  .وتطوير هذه العالقات

أيضاً حبل املنازعات املتعلقة بالتمييز املخالف للقانون كمـا          حلقوق اإلنسان    اللجنة النيوزيلندية وختتص    - ٢٧
ختتص بتوفري التثقيف الالزم يف جمال حقوق اإلنسان جملموعة واسعة من منظمات اجملتمع املدين واملنظمات العامة                

  .امكاتب يف ثالث مدن رئيسية يف نيوزيلندالنيوزيلندية حلقوق اإلنسان وللجنة . واخلاصة

  مكتب أمني املظامل - ٢

أمني املظامل حمقق مستقل حيقق يف الشكاوى املتعلقة باألعمال والقرارات اإلدارية الصادرة من الوكاالت                - ٢٨
ويؤدي أمني املظامل أيضاً دوراً هاماً يف التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد القـرارات              . احلكومية املركزية واحمللية  
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ميني والوكاالت احلكومية املركزية واحمللية بناء على طلبات احلصول على معلومـات            الصادرة من الوزراء احلكو   
  . ١٩٨٢رمسية املقدمة مبوجب قانون املعلومات الرمسية لعام 

  عين باخلصوصيات املاملفوضمكتب  - ٣

م ويقوم هذا املكتب مبجموعة واسعة من املها      . ١٩٩٣أنشئ مكتب املفوض املعين باخلصوصيات يف عام          - ٢٩
وينظر املكتب أيضاً   . من بينها التحقيق يف الشكاوى املقدمة بشأن انتهاك اخلصوصيات والربامج التعليمية اجلارية           

  .يف التشريعات املقترحة ويف مدى تأثريها على خصوصيات األفراد

   املفوض املعين باألطفال مكتب - ٤

   رفاه مجيع األطفال والـشباب الـذين        للدفاع عن  ١٩٨٩املفوض املعين باألطفال يف عام      كتب  أنشئ م   - ٣٠
 سنة من العمر وتعزيز مشاركتهم يف عمليات صنع القرار، وإذكاء الوعي مبصاحل وحقوق ورفـاه                ١٨ال يبلغون   

  .يف الوكاالت والكيانات احلكومية اتفاقية حقوق الطفل األطفال، ورصد تطبيق

 اللجنة املعنية باألسرة - ٥

 للدفاع عن األسرة يف نيوزيلندا وتوعية الوكاالت احلكومية       ٢٠٠٣سرة يف عام    أنشئت اللجنة املعنية باأل     - ٣١
ويعّرف القانون األسرة بأهنا أي شخـصني أو أكثـر          . واجملتمع عموماً بقضايا واحتياجات األسرة بوجه أفضل      

صرف النظر عن ويكفل هذا التعريف الواسع للجنة املعنية باألسرة الدفاع عن مصاحل مجيع األسر، ب         . يعيشون معاً 
  .حالتها االجتماعية، أو نوع اجلنس، أو الظروف اخلاصة هبا

  املفوض املعين بالصحة والعجز  - ٦

تعزيز ومحاية حقوق املستفيدين مـن  ، ب١٩٩٤ عام، الذي أنشئ يف املفوض املعين بالصحةخيتص مكتب     - ٣٢
وترد هذه احلقوق يف مدونة  .يف هذا الشأنومعاجلة الشكاوى املقدمة العجز أو /خدمات الدوائر املعنية بالصحة و

ويتعني على مجيع موردي اخلدمات املعنية بالصحة . حقوق املستفيدين من خدمات الدوائر املعنية بالصحة والعجز    
 أو الشخص املـضرور يف      قوق اإلنسان مكتب الدعاوى املتعلقة حب    وجيوز ملدير . والعجز الدفاع عن هذه احلقوق    

  .اإلنسانقوق املتعلقة حبسائل املكمة إعادة النظر يف  الشكاوى املتعلقة مبخالفة املدونة إىل حمحاالت معينة أن حييل

   الشرطةستقلة املعنية بسلوك اهليئة امل- ٧

ختتص اهليئة املستقلة املعنية بسلوك الشرطة، وهي هيئة مدنية للرقابة، مبوجب قانون اهليئة املستقلة املعنية                 - ٣٣
وحتقق هذه . من جانب الشرطة اتواجبال أداء يفتقصري الأو السلوك سوء ، بالنظر يف ١٩٨٨بسلوك الشرطة لعام 

اهليئة أيضاً يف حوادث الوفاة أو اإلصابات اجلسيمة اليت تقع أثناء أداء الشرطة لواجباهتا، ويف االدعاءات املتعلقة                 
   .الشرطةا عن واهليئة مستقلة يف عمله. بسوء السلوك اجلسيم املقدمة من مفوض الشرطة
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  التدابري السياساتية -  دال

من مجيع األوراق اليت تعرض عليه الختاذ قرار بشأهنا أن تكون مشفوعة            جملس الوزراء النيوزيلندي    يتطلب    - ٣٤
تطلب وي .١٩٩٣شرعة احلقوق وقانون حقوق اإلنسان لعام وعن اتساقها مع بيان عن آثارها على حقوق اإلنسان، ب

  . للمعوقنيومنظوراً أن تكون هذه األوراق مشفوعة ببيان منفصل عن اآلثار على اجلنسني جملس الوزراء أيض

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  ثالثاً
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  ألف

تتعاون نيوزيلندا مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وتقدم الدعم للعمل الذي تقوم به املفوضـية             - ٣٥
واستوفت نيوزيلندا اآلن، بعد تقدمي التقرير الدوري الثالث املستحق مبوجب العهد الدويل . ة حلقوق اإلنسانالسامي

ولدى نيوزيلنـدا   . تااخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مؤخراً، التقارير الواجبة هليئات املعاهد         
. اصة لألمم املتحدة وستستمر هذه الدعوة بدون قيـود        دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بواليات يف اإلجراءات اخل       

. وستبحث احلكومة عن طرق لتحسني سجل نيوزيلندا يف الرد على االستبيانات املقدمة من اإلجراءات اخلاصـة               
  .وستواصل نيوزيلندا تقدمي التربعات غري املخصصة بانتظام للمفوضية

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان -  باء

  ملساواة وعدم التمييزا - ١

          املاوريون   ) أ (  

                          وال تزال الزيادة مستمرة بني    ).     ٢٠٠٦      تعداد  (               ً                      يف املائة تقريباً من جمموع عدد السكان   ١٥             ميثل املاوريون   -   ٣٦
   .    ٢٠٠٦            سنة يف عام   ٢٥                       يف املائة منهم يقل عن  ٥٣                                       ً              السكان املاوريني، وهم يف مقتبل العمر نسبياً حيث كان عمر 

                  يف املائة من جمموع   ١٩         سنة حنو   ٣٩   و  ١٥                                           ستبلغ نسبة املاوريني الذين تتراوح أعمارهم بني    ،      ٢٠٢٦           حبلول عام    و
   . )  ١٤ (          عدد السكان

                      ً                                       االقتصادية اليت متت مؤخراً، ال يـزال التفـاوت بالنـسبة             -                                        وعلى الرغم من التحسينات االجتماعية      -   ٣٧
        املاوريني                     يف املائة من الطلبة     ١٠,١       ترك حنو   ،     ٢٠٠٧       ويف عام   .               ً                                للماوريني قائماً يف التعليم والصحة والعمل والدخل

   ويف   .                                    يف املائة للنيوزيلنديني األوروبيني       ٣,٥                                            أو عدم احلضور على اإلطالق باملقارنة بنحو                                 ً    املدارس بعد احلضور قليالً   
                  على شهادة عالية                                  يف املائة فقط من املاوريني      ٩        ، حصل       ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                           العام الدراسي الذي انتهى يف كانون األول      

       أحـدث     (    ٢٠٠٢-     ٢٠٠٠            ويف الفترة     .                      يف املائة لألوروبيني     ٢٢                                                   على مستوى البكالوريوس أو أكثر باملقارنة بنحو        
        سنوات    ٨,٧     أي  ً  اً،     عام    ٧٣,٢                                           كان العمر املتوقع عند الوالدة لإلناث املاوريات   )                               السنوات اليت تتوافر عنها بيانات

           سـنة،    ٦٩                                          ر املتوقع عند الوالدة للذكور املـاوريني                          ، بينما كان العم    )      سنة     ٨١,٩ (                               أقل من النساء غري املاوريات      
                              ً                    واملاوريون على األرجح أكثر تعرضاً للبطالة مـن           ).       سنة     ٧٧,٢ (                                        سنوات أقل من الذكور غري املاوريني           ٨,٢    أي  

     . )  ١٥ (                   األوروبيني ودخلهم أقل
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ة ملواجهة تأثري األزمة وتسلم احلكومة مبا للتصدي ألوجه التفاوت املتعلقة باملاوريني واختاذ إجراءات عاجل  - ٣٨
، دعا وزير شـؤون     ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . االقتصادية على املاوريني من أمهية بالنسبة ملستقبل نيوزيلندا       

املاوريني إىل عقد مؤمتر قمة اقتصادية للماوريني ويرأس حالياً فرقة عمل وزارية تابعة لوزارة شـؤون املـاوريني                
  .ةومعنية بالتنمية االقتصادي

وتدير وزارة . يف القطاع العام وتعمل احلكومة أيضاً على تطوير وتنفيذ النهج القائم على قدرات املاوريني  - ٣٩
. هذا العمل بالتعاون مع إدارات حكومية أخرى وبعض التنظيمـات احملليـة   (Te Puni Kokiri) تنمية املاوريني

لعامة املستمدة من مواطن القـوة لـدى املـاوريني          واهلدف من هذا النهج هو توجيه تطوير وتنفيذ السياسات ا         
ستراتيجية تعليمية خاصة للماوريني الغرض منها هو       ابتنفيذ    فتقوم احلكومة مثالً  . وتطلعاهتم وانعكاس ذلك فيها   

 .تركيز أعمال احلكومة واملدارس واملدرسني على زيادة إنتاجية الطلبة املاوريني عن طريق التجارب العملية

  املرأة  )ب(

، ولكن التحـديات ال تـزال       )١٦(حتتل نيوزيلندا مرتبة عالية يف القياسات الدولية للمساواة بني اجلنسني           - ٤٠
قائمة، مبا يف ذلك يف كيفية تقدير اإلسهام البالغ الذي تقدمه املرأة بالعمل الذي تقوم به بدون أجر؛ والتـصدي            

ساء؛ وختفيض العنف ضد املرأة؛ وضمان تكـافؤ الفـرص          للتقليل احملتمل من قيمة األعمال اليت تسيطر عليها الن        
ومشاركة املرأة يف سوق العمل أقل من       . )١٧(للمرأة يف الوصول إىل جماالت العمل اليت ال يزال متثيلها ناقصاًً فيها           

  و يزال متثيل املرأة يف     .)١٩(وتعمل املرأة يف أغلب األوقات بدون دوام كامل ومكسبها أقل         . )١٨(مشاركة الرجال 
وال يزال متثيل املرأة يف الوظائف احلكومية احمللية، . )٢٠(اإلدارة واملناصب الرئاسية يف القطاعني العام واخلاص ناقصاً

  .)٢١(والوظائف القانونية والقضائية، ووسائط اإلعالم والعلوم ناقصاً

ولزيـادة عـدد   . زيلنداووزارة شؤون املرأة وكالة حكومية مستقلة تعمل على حتسني دخل املرأة يف نيو   - ٤١
وتقوم ، النساء قي املناصب اإلدارية يف القطاع العام، وضعت وزارة شؤون املرأة قاعدة بيانات للنساء املؤهالت              

وعلى الرغم من التحسن الـذي حتقـق يف         . الوزارة بترشيح النساء املناسبات يف الوظائف اخلالية عند وجودها        
يط اهلادئ يف العمل بأجر ومستويات الدخل، فإن دخلهن ال يزال أقل من مشاركة النساء املاوريات ومن جزر احمل

، ويعملن يف أغلب األوقات يف أعمال ليست يف حاجة إىل مهارات            )٢٢(دخل النساء املنحدرات من أصل أورويب     
اء، اليت ووجد تقدم بطئ يف سد الفجوة الشاملة يف األجور بني الرجال والنس. )٢٣(عالية، وبالتايل بأجور منخفضة

  . )٢٤( يف املائة سنوياً يف العقد املاضي٠,٤٥ يف املائة، وحتسن متوسط األجور بنسبة ١٢تبلغ حنو 

ويف إطار خط عمل اإلنصاف يف األجر والتوظيف، قامت مجيع اإلدارات احلكومية، وقطـاع الـصحة                  - ٤٢
 األجـر والتوظيـف وخطـط       لإلنصاف يف ) مراجعات(العامة، وقطاع املدارس ورياض األطفال باستعراضات       

ويقوم عدد من مؤسسات التعليم العايل، والكيانات احلكوميـة، وهيئـات احلكـم احمللـي حاليـاً       . االستجابة
ونتيجة هلذه االستعراضات، استهلت احلكومة استقصاءين لألجور يف الوظائف اليت تـسيطر            . باستعراضات مماثلة 

 وقف هذين ٢٠٠٩مارس /ال الداعمة للتعليم ولكنها قررت يف آذار   عليها النساء يف التأمينات االجتماعية واألعم     
ويتعني مع ذلك على الرؤساء التنفيذيني بالقطاع العـام         . ين بسبب الضغوط االقتصادية واملالية احلالية     ءاالستقصا
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وواجبـات  مراعاة املسائل املتعلقة بالعدالة الطبيعية، وحقوق اإلنسان، وعدم املساواة، من منطلق حسن اإلدارة              
  .صاحب العمل اجليد

  واعتمدت احلكومة جمموعة من اإلجراءات ملساعدة األسرة على حتسني الدخل وتوفري احلوافز لألبـوين،                - ٤٣
. مبا يف ذلك لألسر املعيشية اليت يرعاها أحد األبوين فقط ويف الغالب النساء، عن طريق االنتقال إىل العمل بأجر                  

ويوجد يف نيوزيلندا خمطط وطين إلجازة    . ، وعالوات السكن، وبدالت األطفال    وتشمل احلوافز تسهيالت ضريبية   
ومبوجـب  . جازة أربعة عشر أسبوعاً مدفوعة األجر مع فترة تأهيلية من العمل تبلغ ستة أشـهر              إلاألبوة، ومدة ا  

  .ملالتشريعات القائمة، جيوز للعاملني املسؤولني عن الرعاية االتفاق على ترتيبات للمرونة يف الع

وحتسنت أيضاً اخلدمات الصحية الوقائية للمرأة      . والنتائج الصحية للمرأة أفضل عموماً من نتائج الرجال         - ٤٤
 سنة من مسببات معظم سرطانات ١٨ و١٢بإدخال التحصني اجملاين للنساء والفتيات الاليت تتراوح أعمارهن بني    

.  لسرطان الثدي٦٩ و٤٠الاليت تتراوح أعمارهن بني عنق الرحم، والكشف اجملاين كل سنتني للنساء على النساء 
وسلم استعراض مستقل قامت به اللجنة املعنية باستعراض الوفيات يف فترة ما حول الوالدة ووفيـات األمهـات    
باحلاجة إىل مزيد من التبليغ الشامل عن الوفيات يف فترة ما حول الوالدة ووفيات األمهات ليس فيمـا يتعلـق                    

املتصلة بالعمليات اجلراحية، واألمـراض     " غري املباشرة "فحسب ولكن عن الوفيات     " املباشرة"ت  بوفيات األمها 
وأكد االستعراض أيضاً على ضرورة مواصلة الدعم لإلبالغ عن وفيات األمهـات            . العقلية، والعنف املرتيل أيضاً   

يد من التحليل املفصل الرتفـاع      وحتديد النساء املعرضات للخطر بسبب سوء حالتهن العقلية نتيجة للوضع، وملز          
  . معدالت املواليد املوتى أو الوفيات يف األطفال احلديثي الوالدة بني املاوريات والنساء من جزر احمليط اهلادئ

  املعوقون  )ج(

  . تسلم احلكومة بالتحديات اليت تواجه املعوقني يف نيوزيلندا يف جماالت مثل العمالة والتعلـيم والـصحة              - ٤٥
 يف املائة ١٧ شخص، وميثل هذا العدد ٦٦٠ ٣٠٠، يقدر عدد املصابني بالعجز يف نيوزيلندا بنحو ٢٠٠٦ويف عام 

  .)٢٥(من السكان

ويف السنوات اخلمس عشرة املاضية، أحرزت نيوزيلندا تقدماً يف حتسني حقوق املعوقني، مبا يف ذلـك يف        - ٤٦
 االلتحاق هبا واألجور ؛ ويف جتهيز مجيع املباين املفتوحة ضمان املساواة هلم يف احلق يف الوصول إىل العمالة وشروط

ويوجـد يف   . لوصوهلم إليها؛ واالعتراف بلغة اإلشارة كلغة رمسية يف نيوزيلنـدا          للجمهور باإلمكانيات الالزمة  
جية ستراتياوخيتص هذا املكتب بتعزيز     . نيوزيلندا وزير خمتص بشؤون املعوقني ومكتب للمسائل املتعلقة باملعوقني        

املعوقني يف نيوزيلندا ومراقبة تنفيذها ويقدم الوزير املعين بشؤون املعوقني تقريراً سنوياً إىل الربملان بشأن التقـدم                 
  .ستراتيجيةالاحملرز يف تنفيذ هذه ا

 استقصاء بشأن نوعية الرعاية ٢٠٠٨وأجرت اللجنة الربملانية املعنية باخلدمات االجتماعية املختارة يف عام   - ٤٧
ويسلم رد احلكومة على االستقصاء بإمكان حتقيق حتسينات يف اإلدارة ويف خدمات            . اخلدمات املقدمة للمعوقني  و

  اخلط األول املقدمة للمعوقني عن طريق حتسني التوعية واألجهزة املختصة بالنظر يف الشكاوى ومتكني املعـوقني                
  حلكومة بتنفيذ برنامج عمـل إلصـالح العديـد         وتعهدت ا . من اإلدالء بآرائهم يف خدمات الدعم املقدمة هلم       
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القلق اليت أعربت عنها اللجنة، وستنشئ جلنة وزارية معنية بشؤون املعوقني لتحسني التعـاون علـى                من دواعي   
  .املستوى الوزاري

ة وفيما يتعلق باملصابني بأمراض عقلية، ال يزال التمييز والوصم املتصلني هبذا املرض من احلواجز الرئيسي                - ٤٨
 إىل حتسني التوعية باألمراض العقلية      ١٩٩٧منذ عام   " التفكري املتماثل واملماثل لتفكريي   "وهتدف محلة   . لشفائهم

ويف السنوات الثالث املاضية، وجدت أيضاً مبادرة لتخفيض تـأثري االكتئـاب علـى حيـاة                . وفهمها وقبوهلا 
  .معاجلته بأسلوب مناسب، والتخلص منهالنيوزيلنديني عن طريق املساعدة على اكتشافه يف وقت مبكر، و

ووافق وزير الصحة على برنامج عمل الستعراض كيفية حتسني استجابة وأداء نظام الرعايـة الـصحية                  - ٤٩
  .األولية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية

  املواطنون املسنون  )د(

   سنة فأكثر يف نيوزيلنـدا      ٦٥، بلغ عدد األشخاص الذين يبلغون       ٢٠٠٦ديسمرب  /يف هناية كانون األول     - ٥٠
وتفيد اإلسقاطات بأن عدد املـسنني سيـستمر يف   .  يف املائة من السكان١٢ أي حنو -   شخصا٥١٩ً ٩٤٠حنو  

ويتعرض املسنون أحياناً للتحيـز ضـدهم،       . )٢٦(٢٠٢٨الزيادة وسيتضاعف ليبلغ أكثر من مليون نسمة يف عام          
 سنة من العمـر،  ٦٤ و١٥ة باألشخاص الذي تتراوح أعمارهم بني والتمييز يف العمالة، واخنفاض الدخل باملقارن    

  .ومشقات مادية، ومشاكل صحية، واالستغالل واإلمهال والعزل والوحدة

واملكتب املعين بشؤون املـسنني     . وتعاجل احلكومة التحيز ضد املسنني وتلتزم بتأكيد مكانتهم يف اجملتمع           - ٥١
وتدير . نيوزيلندية اليت تراعي مصاحل املسنني يف مجيع اإلدارات احلكومية        ستراتيجية ال المسؤول عن مراقبة تنفيذ ا    

وال تتوقف الزيادة الـسنوية للمعاشـات       . نيوزيلندا أيضاًً نظاماً شامالً للمعاشات التقاعدية بتمويل من الدولة        
  .التقاعدية يف نيوزيلندا على الدخل أو املمتلكات

  امليول اجلنسي  )ه(

 التمييز على أساس امليول ١٩٩٣ومينع قانون حقوق اإلنسان لعام .  املثلية١٩٨٦ يف عام أباحت نيوزيلندا  - ٥٢
 للشريكني من نفس اجلنس اللذين بينهما عالقة باالرتباط باحتاد ٢٠٠٤ويسمح قانون االحتاد املدين لعام . اجلنسي

قـانون   (٢٠٠٥ملختلفة يف عـام     وتشمل التعديالت القانونية اليت أدخلت على العالقات النظامية ا        . مدين رمسي 
معاملة الشريكني من نفس اجلنس بنفس الطريقة اليت يعامل هبا الشريكني من جنسني خمتلفني              ) اإلشارات القانونية 

املتزوجني أو اللذين يعتربان كذلك حبكم الواقع فيما يتعلق بعالوات الضمان االجتماعي والعديد مـن احلقـوق                 
  . وال جيوز مبوجب القانون النيوزيلندي التبين للزوجني من نفس اجلنس.املقررة للشريكني املتزوجني

 تقريراً بشأن االستقصاء الذي أجري للتمييز       ٢٠٠٨وقدمت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان يف عام          - ٥٣
 يف الردوتنظر احلكومة ). أحب نفسي كما أنا ("To be Who I am"الذي يتعرض له مغايرو اهلوية اجلنسية بعنوان 

  .على هذا التقرير
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه - ٢

  العنف املرتيل  )أ(

 وتفيد الدراسة الـيت أجريـت     . يؤثر العنف يف حميط األسرة على حياة اآلالف من األشخاص يف نيوزيلندا             - ٥٤
 ١٤ ثلثي وفيات األطفال الذين يبلغون       لتجربة نيوزيلندا يف جمال العنف يف حميط األسرة على أن الرجال مسؤولون عن            

. والضحايا يف معظم احلاالت اجلسيمة أو ملميتة للعنف املرتيل هم أساساً النساء واألطفال            . سنة من العمر أو أقل    
 - والعنف املرتيل مشكلة تؤثر على األسر من مجيع الثقافات والطبقـات واخللفيـات واألوضـاع االجتماعيـة      

اوريني حيتلون مكان الصدارة سواء فيما يتعلق بالضحايا أو فيما يتعلق مبرتكيب العنـف يف               غري أن امل  . االقتصادية
وال يزال العنف الذي يتعرض له املثليون والسحاقيات ومغايرو اهلوية اجلنسية يف عالقاهتم األسرية              . حميط األسرة 

   .ومع الغري مشكلة

.  املرأة بصعوبة طلب احلماية مبوجب قانون العنف املرتيلواعترفت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد  - ٥٥
ومبوجب نظام املساعدة القانونية الذي متوله احلكومة والذي يتيح لكل من ال ميلك األموال الالزمة لتمثيله مبحام                 

 أنه ال جيوز    مبعىن" (جمانياً"األسرية واجلنائية أن يطلب حمام للدفاع عنه، يكون طلب احلماية           /يف اإلجراءات املدنية  
 من قانون اخلـدمات  ١٦ من املادة ٢استرداد أتعاب احملامي إال يف احلاالت االستثنائية املنصوص عليها يف الفقرة          

، عدلت األهلية للحصول على املساعدة القانونية لزيادة        ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  ). ٢٠٠٠القانونية لعام   
  .ىل نظام املساعدة القانونيةعدد األشخاص الذين جيوز هلم اللجوء إ

واهلدف من هـذا    ). قانون تعزيز السالمة  (وقدمت احلكومة مؤخراً مشروع قانون بشأن العنف املرتيل           - ٥٦
القانون هو تزويد الشرطة واحملاكم اجلنائية بأدوات فعالة لتوفري احلماية العاجلة لضحايا العنف املرتيل ومنع وقوع             

جوز للشرطة مبوجب هذا القانون إصدار أوامر فورية لتوفري احلماية العاجلة للمجين            وسي. املزيد من العنف عليهم   
ومـن األحكـام    . عليهم عن طريق إبعاد الشخص الذي يدعى ارتكابه للعنف من املرتل مدة أقصاها مخسة أيام              

كم على الشخص املدان األخرى للقانون متكني احملكم اجلنائية من إصدار أوامر محاية بالنيابة عن الضحايا عند احل             
  ".جرمية العنف املرتيل"يف 

ويرجع املعدل العايل املسجل للعنف املرتيل يف نيوزيلندا إىل حد ما إىل اإلجراءات اليت اختـذت لتـشجيع                    - ٥٧
احلملة  ومت إذكاء الوعي هبذه املشكلة عن طريق. اإلبالغ عن هذه احلوادث واحلديث عنها للقضاء على هذه املشكلة

ما يـرام   وتؤكد احلملة أن العنف املرتيل ليس على ).هذا األمر ليس على ما يرام("It's not OK"  مية املسماةاإلعال
   .وأن ما هو على ما يرام هو طلب املساعدة، وهتدف احلملة إىل تغيري موقف وسلوك اجلمهور جتاه العنف املرتيل

وأصبح عددها بـذلك سـبع      (األخرية املاضية   وأنشئت مخس حماكم إضافية للعنف املرتيل يف السنوات           - ٥٨
  . اعتماد التمويل الالزم لثمانية حمامني للضحايا يف حماكم العنف املرتيل٢٠٠٩أبريل /ومت يف نيسان) حماكم

إلدارة وتنسيق   وأنشئت فرقة عمل مشتركة بني احلكومة والوكاالت احمللية ومعنية مبكافحة العنف اجلنسي             - ٥٩
يف  وستقدم فرقة العمل تقريراً إىل احلكومة.  ختفيض حوادث العنف اجلنسي واآلثار املترتبة عليهااخلدمات الرامية إىل

  . وسترفق بالتقرير توصيات بشأن العمل املقبل لتحسني السياسات واإلجراءات وتقدمي اخلدمات٢٠٠٩يوليه /متوز
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وتعترف هذه السياسة   . نف املرتيل وعالوة على ذلك، توجد يف نيوزيلندا سياسة للمهاجرين الضحايا للع           - ٦٠
واهلدف من . بالظروف الصعبة اليت يعاين منها املهاجرون الذين يتعرضون للعنف املرتيل من شركائهم النيوزيلنديني

هذه السياسة هو مساعدة الضحايا الذين يتعرضون لظروف تعسفية وإتاحة الفرصة للمهاجرين الذين قد يتعرضون 
  .ة يف حالة عودهتم إىل وطنهم بسبب انقطاع عالقتهم مع شركائهم لإلقامة الدائمة يف نيوزيلنداللتمييز أو سوء املعامل

وبينما أحرزت الربامج احلكومية القائمة بعض النجاح يف التصدي للعنف املرتيل، فإنه يلزم إعادة تركيز                 - ٦١
وتقوم اجلماعـات   . فيهم املاوريني بعض هذه اجلهود ملواجهة الظروف املتعلقة جبماعات معينة بوجه أفضل، مبن            
  .الطوعية واحمللية املاورية بعمل هام لتخفيض العنف املرتيل وتأثريه على اجملتمع

 الـيت تـسمح     ١٩٦١ من القانون اجلنائي لعام      ٥٩بشأن املادة    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         - ٦٢
يف  هـذه املـادة      وألغيـت .  لتأديـب األطفـال    لألبوين أو من يقدم الرعاية باللجوء إىل قدر معقول من القوة          

.  واستعيض عنها حبكم جديد ينص على عدم وجود مربر الستخدام القوة لتأديب األطفال             ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وسيجرى استفتاء . وهبذا اإلجراء، أصبحت نيوزيلندا الدولة الثامنة عشرة اليت متنع استعمال القوة لتأديب األطفال

  .ستخدام القوة املادية ألغراض التأديب بشأن ا٢٠٠٩يف عام 

واختذت احلكومة أيضاً خطوات لتحسن أداء الوكالة احلكومية املعروفة بوكالـة الطفولـة والـشباب                 - ٦٣
  .واألسرة، وهي الوكالة املسؤولة عن توفري الرعاية واحلماية واخلدمات القضائية لألحداث والشباب يف نيوزيلندا

وأهايل كثريين ال يزالون      رامج حكومية تستهدف التنمر يف املدارس، فإن أطفاالً       وعلى الرغم من وجود ب      - ٦٤
ومن دواعي القلق زيادة التنمر كثرياً وقلة       . يشعرون بالقلق بشأن هذه املشكلة، يف املدرسة ويف اجملتمع بوجه عام          

  . التدخل كثرياً

  حقوق الضحايا  )ب(

 بدراسة استقصائية حلقوق الضحايا وتبني هلا،       ٢٠٠٧ديسمرب  /لقامت جلنة برملانية خمتارة يف كانون األو        - ٦٥
على الرغم من اإلجراءات العديدة اليت اختذت لتعزيز حقوق الضحايا وتوفري خدمات الدعم هلم، مثـل قـانون                  

 وإنشاء حماكم العنف األسري، أن هناك جماالت كثرية من املمكن إدخال حتسينات             ٢٠٠٢حقوق الضحايا لعام    
على ( وقدمت مشروع قانون للحكم      - شمل األولويات احلالية للحكومة وضع نظام لتعويض الضحايا         وت. عليها
 من أجل ٢٠٠٢وجيري أيضاً استعراض قانون حقوق الضحايا لعام . بالتعويض كخطوة أويل يف هذا الشأن) اجلاين

 النظام احلايل إلخطـار     تعزيز حقوق الضحايا ومتكينهم من الوصول إىل اخلدمات، وسيشمل االستعراض تعديل          
  ).مثل فرار اجلاين من السجن أو أهليته لإلفراج املشروط(الضحايا لضمان إخطارهم باألحداث املتعلقة باجلاين 

  احلق يف حرية الرأي والتعبري- ٣

 احلماية القانونية للحق يف حريـة       ١٩٩٣ وقانون حقوق اإلنسان لعام      ١٩٩٠تكفل شرعة احلقوق لعام       - ٦٦
وبينما يوفر هذان الصكان احلماية للحق يف حرية الرأي والتعبري، فإهنما يفرضان أيضاً . تعبري يف نيوزيلنداالرأي وال

على عدم مشروعية التهديد أو استعمال كلمات أو مواد تعسفية أو مهينة للتحريض على                واجبات وينصان مثالً  
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وجيّرم قانون حقوق . و األصل اإلثين أو الوطينالعداء العنصري ألي جمموعة من السكان، بسبب اللون أو العرق أ
وبينما يؤثر هذا الصكان بشكل إجيايب علـى الـسلطة التـشريعية    . اإلنسان أيضاً التحريض على التنافر اجلنسي  

. والقضاء وصنع السياسات وتفكري اجلمهور، فإن التوتر ال يزال قائماً فيما يتعلق باملوازنة بني احلقوق والواجبات
   .عن مزيد من التوعية لآلليات املختلفة القائمة املعنية بالنظر يف الشكاوى لتثقيف املستمر، فضالًويلزم ا

  احلق يف حرية الدين أو العقيدة - ٤

 احلماية القانونية للحق يف حريـة       ١٩٩٣ وقانون حقوق اإلنسان لعام      ١٩٩٠تكفل شرعة احلقوق لعام       - ٦٧
كر من قبل، نيوزيلندا دولة علمانية، ال توجد فيها ديانة للدولة، وتقـوم             وكما ذ . الدين أو العقيدة يف نيوزيلندا    

وترى نيوزيلندا أن املسائل املتعلقة بالدين أو العقيدة تدخل يف          . بالفصل بني اهلياكل الدينية واهلياكل الدميقراطية     
وبينمـا تبـدي    .  معينة وال توجد قيود قانونية خاصة بشأن طوائف دينية       . النطاق اخلاص وليس يف النطاق العام     

. نيوزيلندا تساحماً كبرياً إزاء تنوع الديانات فإن هناك من آن إىل آخر حوادث للتعصب واإلزعاج والتعسف الديين
 يف املائة من الشكاوى اليت تلقتها اللجنة النيوزيلندية حلقوق          ٥، كانت   ٢٠٠٨يونيه  /ويف السنة السابقة حلزيران   
  . أساس الدين أو املبادئ األخالقيةاإلنسان متعلقة بالتمييز على

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٥

  الوصول إىل القضاء  )أ(

وختتص وكالة  . يتحقق الوصول إىل القضاء يف نيوزيلندا عن طريق تدابري خمتلفة لتقدمي املساعدة القانونية              - ٦٨
لمراكز القانونية اجملتمعية اليت لديها حمـامني      اخلدمات القانونية بإدارة املساعدة القانونية واعتماد التمويل الالزم ل        

وأعلنت احلكومة مؤخراً أهنا ستعيد النظر يف نظام املـساعدة          . لتقدمي املعلومات القانونية وإسداء املشورة باجملان     
  .وتقدم املكاتب االستشارية الوطنية الدعم والدفاع للمواطنني الذين يكونون يف حاجة إليها. القانونية

، أصبح قانون اخلدمات القانونية املعّدل نافذاً وأدخل هذا القانون تعديالت على معايري             ٢٠٠٧عام  ويف    - ٦٩
األهلية للحصول على املساعدة القانونية وزاد نتيجة لذلك عدد األشخاص املؤهلني للحصول علـى املـساعدة                

اء بوجه خاص من هذا     وستستفيد النس .  مليون شخص  ١,٢ شخص إىل ما يقدر بنحو       ٧٦٥ ٠٠٠القانونية من   
  . التعديل يف إطار قانون األسرة وسيزيد وصول املاوريني إىل القضاء

    املرافق التأديبية  )ب(

خيضع سلوك املسؤولني واملوظفني يف املرافق التأديبية يف نيوزيلندا، مبا يف ذلـك يف مراكـز االحتجـاز                    - ٧٠
.  اللذين أدخال هنجاً حديثاً إلدارة السجون٢٠٠٥ والالئحة التأديبية لعام ٢٠٠٤والسجون، لقانون التأديب لعام 

 النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، كما يوجد نظام        وتتفق حقوق السجناء املنصوص عليها يف القانون مع القواعد        
  . موسع للشكاوى
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 ٢٠٠٨وُرفع السن األدىن لبقاء أطفال السجينات مع أمهاهتم يف السجون يف قانون التأديب املعّدل لعام                  - ٧١
ل وأن  وينبغي أن يتفق مكان االحتجاز مع املصاحل الفضلى لألطفا        . من ستة أشهر إىل سنتني    ) األمهات والرضع (

وستنفذ التعـديالت   . يسمح باحلضانة والرضاعة والرعاية املستمرة لألطفال والوصول إىل برامج تثقيف الوالدين          
  .مبجرد توافر املرافق املناسبة إلقامة األطفال األكرب سناً

كجزء من  وتستعرض نيوزيلندا حالياً ممارساهتا املتعلقة بفصل األحداث احملرومني من احلرية عن البالغني               - ٧٢
  ) ج(٣٧وتتفق نيوزيلندا مع املـادة      . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ج(٣٧استعراضها اجلاري لتحفظها بشأن املادة      

 أربع وحـدات منفـصلة    ٢٠٠٥وأقامت إدارة السجون يف عام      . فيما يتعلق باختالط السجناء من أعمار خمتلفة      
ويتم أيضاً فصل الفتيـات     . اث عن البالغني  لألحداث يف سجون الرجال لضمان وجود أسرة كافية لفصل األحد         

 سنة فأكثر ما مل تكن مصلحتهن تقتضي اإليداع مـع           ١٨دون الثامنة عشرة من العمر عن الفتيات الاليت يبلغن          
عادة أقل مـن مخـس      (ويؤدي االخنفاض يف عدد السجينات دون الثامنة عشرة من العمر           . الفتيات األكرب سناً  

وأجري أيـضاً   . إىل عدم صالحية الوحدة املخصصة للسجينات الصغريات للمعيشة       ) سجينات يف الدفعة الواحدة   
 سنة من العمر مع الـسجناء       ١٩ و ١٨لتيسري االختالط بني السجناء الضعفاء البالغني       " اختبار للمصاحل الفضلى  "

 سنة  ١٨ن   سنة من العمر عندما يكون ذلك لصاحل السجناء الذين تقل أعمارهم ع            ١٨الذين تقل أعمارهم عن     
  . سنة من العمر١٩ و١٨من العمر والسجناء الضعفاء البالغني 

اليت  فيما يتعلق بزنزانات احملاكم وعمليات النقل     ال سيما   ويلزم املزيد من العمل فيما يتعلق مبرافق االحتجاز،           - ٧٣
 ).ج(٣٧امل للمادة    سنة من العمر، لضمان االمتثال الك      ١٨تقوم هبا الشرطة للمحتجزين الذين تقل أعمارهم عن         

 سنة من العمر أو أقل عن البالغني عند نقلهم أو احتجازهم بزنزانات             ١٧ويتم غالباً فصل السجناء الذين يبلغون       
يف احملاكم الصغرية أو اليت تقع يف منـاطق         ال سيما   بسبب قلة املرافق املوجودة حالياً،      اً  وال يتاح ذلك دائم   . احملاكم
  . مشترك بني الوكاالت لتخفيض حاالت االختالط عند نقل السجناء من أعمار خمتلفةووضع بروتوكول وطين. نائية

وعلى الرغم من املبادرات اليت اختذهتا احلكومة يف السنوات العديدة املاضية، فإن عدد املاوريني املدرجني                 - ٧٤
ثار املترتبة على اجلرائم اليت    وهناك ما يدل على أن اآل     . يف إحصاءات القضاء اجلنائي ال يزال مرتفعاً بشكل مفرط        

يف  يشتبه يف ارتكاب املاوريني هلا أو اليت يرتكبوهنا فعالً تكون أكثر جسامة بالنسبة هلم مما يؤدى إىل ارتفاع عددهم         
اإلحصاءات؛ وهناك أيضاً جمموعة من العوامل االجتماعية والبيئية املعادية اليت يتعرضون هلا يف مقتبل العمر مما يؤدي           

مؤمتر  ودعا وزير العدل والوزير املعين بشؤون املاوريني إىل عقد        . اً إىل اشتراكهم يف السلوك اإلجرامي للبالغني      غالب
  . من أجل مناقشة هذه القضايا واقتراح سبل ملعاجلتها٢٠٠٩أبليل /قمة مشترك بشأن مسببات اجلرمية يف نيسان

  جرائم األحداث واحملاكم اخلاصة هبم   )ج(

 سنة  ١٣ سنوات و  ١٠ظام القضائي لألحداث يف نيوزيلندا األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           يغطي الن   - ٧٥
ويهدف النظام إىل وضع حد جلـرائم       .  سنة من العمر   ١٦ و ١٤من العمر والشباب الذين تتراوح أعمارهم بني        

  . ة العامة خالف ذلكاألحداث ومساءلتهم عنها دون تقدميهم إىل النظام القضائي الرمسي، ما مل تقتض املصلح
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، ٢٠٠٩فرباير /ويف شباط. وتعرب احلكومة عن قلقها الستمرار اجلرائم اليت يرتكبها األحداث وجسامتها  - ٧٦
اختـصاص  (األطفال والشباب وأفراد أسرهم      قدمت احلكومة مشروع قانون لتعديل اختصاص ودرجات حماكم       

سني وتوسيع نطاق اخليارات املتاحة يف الوقت احلايل        واهلدف من هذا التعديل هو حت     ). ودرجات حماكم األحداث  
وترمي التدابري املنصوص عليها يف مشروع القانون       . للتصدي الستمرار اجلرائم اليت يرتكبها األحداث وجسامتها      

 سنة  ١٦ و ١٢إىل معاجلة األسباب الرئيسية للجرائم اجلسيمة اليت يرتكبها األحداث الذين تتراوح أعمارهم بني              
   .عمر من أجل منع عودهتم إىل اإلجرام وكفالة معيشة اجتماعية مسؤولة ومفيدة هلممن ال

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية - ٦

 بوجه خاص التدابري اليت متيز بـني        ١٩٩٠ وشرعة احلقوق لعام     ١٩٩٣مينع قانون حقوق اإلنسان لعام        - ٧٧
وباملثل، جييز كال الصكني التدابري اليت . أو النشاط اجلنسي أو العرق   األفراد وجمموعات األفراد على أساس اجلنس       

تتخذ حبسن نية ملساعدة األفراد أو جمموعات األفراد الذين حيتاجون، أو الذين يفترض بناء على أسس معقولة أهنم 
، كان اهلدف من    ويف املاضي . حيتاجون، إىل مساعدة للتوصل إىل مكانة متساوية مع األعضاء اآلخرين يف اجملتمع           

وعلى . وضع هذين الصكني هو تربير زيادة املمثلني املاوريني أو املمثالت من النساء يف اجملالس واللجان املختلفة               
الرغم من عدم وجود حواجز تشريعية للمشاركة، فإن النسبة املئوية للنساء واملاوريني يف احلكم احمللي واملناصب                

ال تزال أقل من املتوسط، على النحو       ) لصحية احمللية، واجملالس النظامية، والقضاء    اجملالس ا (السياسية لصنع القرار    
  .املبني يف أجزاء أخرى من هذا التقرير

  وأدى . ، يعتمد النظام االنتخايب يف نيوزيلندا على التمثيل التناسـيب املخـتلط           ٢وكما لوحظ يف القسم       - ٧٨
  ساء وجمموعات األقليات واألحـزاب الـسياسية لألقليـات يف          هذا النظام إىل زيادة عدد املقاعد املخصصة للن       

  .التركيبة الربملانية

ويشارك عدد كبري من الناخبني يف االنتخابات اليت تتم يف نيوزيلندا ويـسهل الوصـول إىل املمـثلني                    - ٧٩
تشجيع علـى هـذا     لل )املركزية أو احمللية  (واملشاورات من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها احلكومة        . املنتخبني
وتسعي احلكومة، على املستويني املركزي واحمللي على حد سواء، إىل مشاركة اجلمهـور يف وضـع                . االشتراك
ووضعت احملاكم النيوزيلندية، باإلضافة إيل القواعد النظامية احملددة للمشاورات املنصوص عليهـا يف          . السياسات

وتسعى املنظمات اجملتمعية باطراد إىل التعاون      . ية للمشاورات جمموعة واسعة من القوانني، مبادئ أو عناصر أساس       
   .من القيام بدور فرعي يف عملية التمثيل مع احلكومة بدالً

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٧

وتوجد يف نيوزيلنـدا تـشريعات      . أحرز تقدم جيد يف حتقيق احلق يف العمل حتقيقاً كامالً يف نيوزيلندا             - ٨٠
  العتراف حبقوق أصحاب العمل والعاملني املتعلقة باألجور، وظروف العمل اآلمنة، ومحاية العمالة، واحلمايـة              ل

وتؤيد املبادرات احلكومية التوازن بني العمل واحلياة، وترتيبات العمل املناسبة لألسرة، واملرونـة يف              ، من التمييز 
  .ترتيبات العمل
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  :يف املناخ االقتصادي احلايلال سيما ن التحديات ال تزال باقية، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإ  - ٨١

 ٢٠٠٩فرباير  /عقد مؤمتر القمة الوطين املعين بالوظائف يف شباط       . األمن الوظيفي قضية رئيسية     )أ(
. وشارك فيه عدد كبري من كبار رجال األعمال النيوزيلنديني واحلكومة ورؤساء اجملتمعات احمللية ونقابات العمال      

وقدم مؤمتر القمة عدة أفكار قّيمة للحفاظ على الوظائف يف ظل األزمة الراهنة وتوفري أفضل الظروف املمكنـة                  
  تعيني الوزراء وإنشاء األفرقة الوزارية لتنفيذ هذه األفكار؛اً وجارى حالي. لزيادهتا عند حتسن األوضاع االقتصادية

 ملناقشة احللـول    ٢٠٠٩لتجارية يف أوائل عام     عقدت حلقة عمل للنساء الاليت ميارس األعمال ا         )ب(
واألفكار واملبادرات املتعلقة بكيفية مواجهة التحديات اليت تفرضها األزمة االقتصادية، مع االعتراف بأن املرأة من 

ال وهتتم احلكومة أيضاً مبدى تأثري امللل والبطالة على املرأة واحتم   . اجملموعات الضعيفة يف أوقات الكساد والبطالة     
  وأحيط مؤمتر القمة الوطين علماً باملناقشات اليت جرت يف حلقة العمل؛ . الزيادة يف العنف املرتيل

ال يزال السكان من جزر احمليط اهلادئ يتعرضون ملستويات أعلى من البطالة باملقارنة باجملموعات   )ج(
ان باألزمة االقتصادية بقدر أكرب من غريهم       ومن احملتمل أيضاً أن يتأثر هؤالء السك      . اإلثنية األخرى يف نيوزيلندا   

وحدد مؤمتر القمة الوطين    . وسيؤثر ذلك بشكل ضار على املبالغ اليت يرسلوهنا إىل ذويهم يف منطقة احمليط اهلادئ             
 جمموعة من األفكار لكي تنظر فيها احلكومة يف إطار استجابتها ٢٠٠٩فرباير /املعين بالوظائف الذي عقد يف شباط

ستراليا مشروعاً لتخفيض تكاليف املبالغ اليت ترسل إىل األهايل املقيمني يف أوتؤيد نيوزيلندا و. ملؤمتر القمةالكاملة  
  جزر احمليط اهلادئ؛

على الرغم من املساواة بني املسنني وغري املسنني يف القانون، اليت سـامهت يف القـضاء علـى                    )د(
  إلساءات تؤثر على تعيني املسنني واحتفاظهم بأعماهلم، وترقيتهم؛األشكال الصارخة للتمييز ضد املسنني، ال تزال ا

وتتـضمن  . ال يزال التمييز والوصم الذي يتعرض له املعوقون عقبة يف دخوهلم إىل سوق العمل               )ه(
  ستراتيجية املعوقني يف نيوزيلندا مبادرات للتصدي هلذه املشكلة؛ا

دالت للسكان اآلخرين وجيرى العمل على معاجلة      ال تزال معدالت البطالة للشباب أعلى من املع         )و(
وال تـزال معـدالت   .  سنة من العمر   ١٧ و ١٦ أمهية التعليم والتدريب للذين يبلغون       علىهذه املشكلة بالتركيز    

  .البطالة للشباب من املاوريني وأهايل جزر احمليط اهلادئ أعلى معدالت الشباب اآلخرين

  قانون إصالح البغاء

ويتفق القانون مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية .  البغاء يف نيوزيلندا٢٠٠٣إصالح البغاء لعام يبيح قانون   - ٨٢
، ويضع إطاراً حلماية حقوق اإلنسان املتعلقة بالعامالت يف اجلنس، ومحايتهن من            ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     

ومينـع القـانون صـراحة    . حة العامةاالستغالل، وتعزيز رفاههن وصحتهن وسالمتهن الوظيفية املفضية إىل الص     
  . سنة من العمر من املشاركة يف البغاء١٨األشخاص الذين ال يبلغون 
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 حلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق - ٨

يوجد يف نيوزيلندا نظام للضمان االجتماعي الشامل، ويقدم هذا النظام الرعاية واحلماية للفئات الضعيفة       - ٨٣
الشباب؛ وخدمات العمالة والدعم للدخول واملعاشات التقاعدية؛ والتمويـل ملقـدمي اخلـدمات    من األطفال و  

  .االجتماعية؛ وإعانات للطلبة؛ وقروض للتعليم العايل

وجيـوز  ). ACCاملعروف بنظام   (ويوجد يف نيوزيلندا نظام للتعويض عن احلوادث اليت تقع قضاء وقدراً              - ٨٤
  البة بالتعويض يف حالة إصابتهم بضرر بدين، أو ضرر عقلي متصل بضرر بـدين،              لألفراد مبوجب هذا النظام املط    

أو ضرر عقلي ناتج عن اعتداء جنسي أو سوء املعاملة، أو ضرر ناتج عن جمموعة من اإلصـابات التدرجييـة يف                     
غري مباشر من   ويتلقي األفراد الذين ينطبق عليهم هذا النظام والذين يصابون بضرر نتيجة لعمل مباشر أو               . العمل

  الدولة التعويض أيضاً، كما يعاد تأهيلهم وتصرف هلم مساعدة مالية مـن الدولـة، دون حاجـة إىل اللجـوء                    
  .إىل القضاء

ويف . وستولد األزمة االقتصادية العاملية احلالية حتديات للفئات األكثر ضعفاً يف اجملتمع مثـل األطفـال                - ٨٥
تقريراً عن  ) بنالباالشتراك مع صندوق برنادوس وماكرتي ا     (طفال  ، أعد املفوض املعين باأل    ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ويبني التقرير اآلثار السلبية للفقر على األطفال ومـن         . )٢٧(اآلثار السلبية ومستويات الفقر لألطفال يف نيوزيلندا      
  .بينها اآلثار على الصحة، والتعليم، واإلنتاجية واملشاركة يف اجملتمع يف املستقبل

احلكومة إجراءات ملعاجلة تأثري األزمة االقتصادية الدولية على النيوزيلنديني وتـوفري األوضـاع             وتتخذ    - ٨٦
وأنشأت احلكومة جمموعة اإلغاثة االنتقالية لتوفري املزيد من . الالزمة لضمان االنتعاش االقتصادي بقوة يف نيوزيلندا

ونتيجة ملؤمتر القمة الـذي عقـد يف أواخـر          . املساعدة لألشخاص الذين مت االستغناء عن عملهم بدوام كامل        
  .، عرضت احلكومة مساعدات مالية على أرباب العمل لتشجيعهم على اإلبقاء على العمال٢٠٠٠٩فرباير /شباط

  اإلسكان

فيما يتعلق بالقدرة على حتمل التكاليف والصالحية ال سيما ال يزال توفري السكن املالئم حتدياً لنيوزيلندا،   - ٨٧
لفئات الضعيفة مثل املاوريني وشعوب احمليط اهلادئ هي أكثر الفئات اليت تقوم باسـتئجار املـساكن            وا. للسكن

وترتبط هذه األكثرية ارتباطاً وثيقاً باخنفاض الـدخل، وسـوء األحـوال            . وتعيش يف مساكن مكتظة بالسكان    
لندية مسؤولة عـن تـوفري      ومؤسسة اإلسكان النيوزي  . الصحية، واخنفاض التحصيل التعليمي لألطفال والشباب     

 مليون دوالر نيوزيلندي لرفع مستوى املساكن       ١٠٠وستنفق نيوزيلندا أكثر من     . خدمات اإلسكان للمحتاجني  
وسيساعد ذلك علـى ختفيـف      .  مليون دوالر نيوزيلندي لبناء مساكن جديدة      ٢٠اململوكة للدولة كما ستنفق     

 وحـدة   ١٨ ٠٠٠ن من الدولة وحتسني صالحية أكثر مـن         الضغط الواقع علي قائمة االنتظار الستئجار املساك      
وستتخذ يف وقت الحق من هذا العام مبادرات أخرى يف السياسة العامة وتدخل تعـديالت تـشريعية                 . للسكن

  .لتحسني القدرة على حتمل تكلفة املساكن
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 احلق يف الصحة - ٩

 هو ثاين ٢٠٠٨/٢٠٠٩لصحي يف الفترة وكان القطاع ا. تقوم احلكومة بتمويل النظام صحي يف نيوزيلندا  - ٨٨
وعلى الرغم من   .  مليار دوالر نيوزيلندي   ١٢جمال لإلنفاق العام حيث بلغ جمموع نفقات الدولة يف هذا القطاع            

التقدم اجليد الذي مت إحرازه، تعترف احلكومة بأنه ما زالت هناك حتديات كبرية فيما يتعلق بتـوافر اخلـدمات                   
ل التفاوت يف النتائج الصحية، مبا يف ذلك ارتفاع معدل االنتحار، عالياً بشكل غـري               وال يزا . الصحية وجودهتا 

وال تزال معدالت االنتحار للشباب يف نيوزيلندا عالية باملقارنة ببلدان          . مقبول للماوريني وشعوب احمليط اهلادئ    
  . )٢٨(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ل أمراض القلب والسرطان والسكري والسمنة واألمراض املتصلة بالتبغ من األسباب    واألمراض املزمنة مث    - ٨٩
وتؤثر هذه األوضاع بشكل غـري متناسـب علـى          . الرئيسية لسوء األحوال الصحية واملوت املبكر يف نيوزيلندا       

 يف املائة من ٨٠أصحاب الدخول املنخفضة وال سيما على املاوريني وشعوب احمليط اهلادي الذين يستأثرون بنحو    
  وعلى الرغم من حدوث اخنفاض كبري يف معدل التدخني يف السنوات القليلة املاضية، فـإن التـدخني                 . الوفيات

  .ال يزال السبب الرئيسي الذي ميكن الوقاية منه ملنع الوفاة املبكرة

عدم االستبقاء يف العمل ومن األمور اليت تثري القلق يف القطاع الصحي النقص يف العاملني الصحيني نتيجة ل  - ٩٠
ويوجد نقص يف العاملني الصحيني يف جماالت معينة مثل القـابالت واألخـصائيني يف أمـراض                . ووقف التعيني 

وستضع احلكومة نظاماً طوعياً لشطب القروض الطالبية املقدمة لتخريج األطبـاء           . السرطان، ويف املناطق الريفية   
على العمل يف اجملتمعات احمللية ويف التخصصات اليت تعاين من النقص يف واملمرضات والقابالت يف حالة موافقتهم 

  .التعيني واالستبقاء

  الصحة العقلية

 لتقدمي املشورة للحكومة بشأن خـدمات الـصحة         ١٩٩٦أنشئت اللجنة املعنية بالصحة العقلية يف عام          - ٩١
زيلندا منذ إلغاء نظام املؤسسات، فإن توفري       وبينما حتسنت نوعية خدمات الصحة العقلية يف نيو       . العقلية واإلدمان 

يف دعم املاوريني وشعوب احملـيط      ال سيما   األمان واستعادة الصحة العقلية املوجهة للبيئة ميثالن حىت اآلن حتدياً،           
وأُعرب أيضاً عن القلق لزيادة معدالت القبول املتكرر باملستشفيات، واستخدام ممارسات نفسية . اهلادئ والشباب

  .الصدمات الكهربائية للعالج، واحلاجة إىل مزيد من الرقابة على تنفيذ قانون الصحة العقليةمثل 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ١٠

مـا مل يكـن     (لكل طفل يف نيوزيلندا احلق يف التعليم االبتدائي والثانوي يف مدرسة تابعة للدولة باجملان                 - ٩٢
وجيوز لكل طفل موجود يف نيوزيلنـدا       ). باً أجنبياً أو كان موجوداًً يف نيوزيلندا بوجه خمالف للقانون         الطفل طال 

موجودان يف نيوزيلندا بوجه خمالف للقانون أيضاً ولكنهما حياوالن ) أو أحدمها(بوجه خمالف للقانون، وكان أبواه 
من أجل التعليم يف مؤسسة تابعة      " دودترخيص لغرض حم  "تصحيح وضع األسرة من حيث اهلجرة، احلصول على         

وسيزيل مشروع القانون املتعلق باهلجرة عند صدوره احلواجز القانونية القائمة لألطفال املوجـودين يف              . للدولة
  .نيوزيلندا بوجه خمالف للقانون يف الوصول إىل التعليم االبتدائي والثانوي باجملان



A/HRC/WG.6/5/NZL/1 
Page 21 

 يف التعليمو .رحلة الطفولة املبكرة والتعليم العايللتعليم األطفال يف مالتمويل الالزم أيضاً تقدم احلكومة و  - ٩٣
مناهج الوطنية اجلديدة للاملبادئ األساسية وتعترف . من العمرإلزامي بني سن السادسة والسادسة عشرة نيوزيلندا 
 والتنـوع   ،وايتانغي، بأمهية حقوق اإلنسان، ومعاهدة      ٢٠١٠فرباير  / ، اليت ستدخل حيز التنفيذ يف شباط      للتعليم
  ).بسبب اجلنس أو العرق أو النوعيز يتمأي عدم ال(، واالندماج الثقايف

                                                                                                   ويف السنوات األخرية، حتسنت النتائج التعليمية للشباب يف نيوزيلندا، وارتفع مستوى مؤهالت الشباب               -   ٩٤
                         مثل األطفال املعـوقني           ً منخفضاً                                                                                  الذين يتركون املدارس، ولكن ال يزال األداء بالنسبة لفئات معينة من املتعلمني             

                  ً        وشرعت احلكومة مـؤخراً يف       .                         القدمية مستمرة للماوريني                               ال تزال الفوارق التعليمية      و  .                          والطلبة من األسر الفقرية   
          ومن بـني     .                                                           ملعرفة ما يتوقع حتقيقه من الطلبة واملوعد احملدد لذلك                                 لقراءة والكتابة واحلساب   ل                   وضع معايري وطنية    
                                                                         لآلباء عن التقدم احملرز يف حتقيق املعايري املطلوبة بلغة سهلة وواضـحة،                    تقارير        تقدمي            ا العمل                        العناصر الرئيسية هلذ  

      سـة،   ا                  التهرب مـن الدر                    ً       ً                      وتوفر احلكومة دعماً إضافياً للمدارس ملكافحة         .       املعايري                               ومساعدة الطلبة على استيفاء     
  .        رار اهلرب                                                              وتفرض غرامات على آباء األطفال اهلاربني، وغرامات ثقيلة يف حالة التك

                                                                                           وكما ذكر من قبل يف هذا التقرير، املاوريون أكثر عرضة لترك املدرسة حبصيلة ضئيلة أو دون حتقيق إجناز   -   ٩٥
                ً                وجيري البحث حالياً عن كيفيـة        .                                                                           رمسي، وهم ميثلون األغلبية العظمي من الذين يتركون املدرسة يف وقت مبكر           

                                                ووضع برنامج للتطوير املهين للمدرسني من أجـل          .                  الثانوي العام            يف التعليم                                    حتسني االجنازات التعليمية للماوريني   
                                                                مدرسة للتعليم باللغة املاورية فقط برامج تعليمية متنوعة           ٧٣       وتقدم    .                                         معاجلة االحتياجات اخلاصة للطلبة املاوريني    

                بني املدارس األخرى     ومن   .                                                                  وهذه املدارس تابعة للدولة وتسود فيها اللغة والثقافة والقيم املاورية  .            يف بعض اجملاالت
                                                                                                                       اليت تقوم بالتدريس باللغة املاورية املدارس اليت تقدم املناهج التعليمية النيوزيلندية باللغة املاورية، واملعاهد العليـا         
   .                                                                                                   املاورية، ودورات إجادة اللغة املاورية للمدرسني املمارسني، ومراكز التعليم باللغة املاورية فقط لصغار األطفال

                                  وحتقق الفتيات مستويات أعلـى يف        .                                                        فاوت يف التحصيل العلمي بني الذكور واإلناث يف الظهور                 وبدأ الت   -   ٩٦
                                             وأنشأت وزارة التعليم جمموعة مرجعية ملعاجلة        .                                                                       التعليم الثانوي واحتمال التحاقهن بالتعليم العايل أكرب من الفتيان        

                                    هلادئ مستويات أدىن يف األداء من الفتيات                                  وللفتيات املاوريات ومن شعوب احمليط ا  .                        اخنفاض مستوى األداء للبنني
    .                                                    من أصل أورويب أو آسيوي والفتيات من جمموعات إثنية أخرى

                              ويوفر نظام التعليم وسـائل       .                                                                       ولألطفال املعوقني احلق يف االلتحاق باملدارس العامة مثل األطفال اآلخرين           -   ٩٧
  .                                         ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم املعوقني                                                                     االتصال والدعم السلوكي واملادي وخدمات التدخل املبكر للطلبة         

    .           ً                                                            ً                                  وتوجد وفقاً للحاجة وحدات خاصة وقاعات تعليمية ومدارس، ولكنها ال تزال جزءاً من نظام التعلـيم العـام         
                                                             فيما يتعلق بتحسني فرص احلصول على هذه خدمات للطلبة ذوي                   ال سيما                                         وال تزال هناك حتديات يف هذا اجملال،        

     .               االحتياجات اخلاصة
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  حقوق الشعوب األصلية - ١١

                 معاهدة وايتانغي   ) أ (  

                                                                                                     ملعاهدة وايتانغي مغزى عميق فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وانسجام العالقات بني املاوريني وغري املاوريني                -   ٩٨
ـ               .             يف نيوزيلندا     اد                                                                ً      ً                              وكما الحظت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان، تواجه نيوزيلندا حتدياً ثالثياً فيما يتعلق بأبع

                                                             األول، هو كيفية االعتراف حبقوق الشعوب األصلية واحترامهـا           :                                         حقوق اإلنسان يف املعاهدة وحقوق املاوريني     
                                                                                                            بطريقة منصفة للجميع يف نيوزيلندا؛ والثاين، هو كيفية ضمان أن يشمل حق كل فرد يف املشاركة يف اجملتمع حق               

                                                    كيفية تأكيد احلق يف االنتماء جلميع الـذين يعيـشون يف                                                           املاوريني يف املشاركة يف جمتمع املاوريني؛ والثالث، هو         
          ويف منظور  .  وتظل هذه املسائل موضع نقاش متواصل وآراء واسعة النطاق يف اجملتمع النيوزيلندي             . ) ٩ ٢ (         نيوزيلندا

    .         واملاوريني  )       احلكومة (                                      احلكومة، تعزز املعاهدة العالقات بني التاج 

  .                                                                لبات التارخيية واملعاصرة الناشئة عن انتهاك معاهدة وايتانغي        ا      يف املط        للنظر                             ً    وتوفر حمكمة وايتانغي حمفالً     -   ٩٩
                         ومبوجب هذا القانون، جيـوز    .                                                قانون معاهدة وايتانغي الذي أنشأ حمكمة وايتانغي    ١٩٧٥                       وأصدر الربملان يف عام     

         من جراء  )          تمي إليها                 أو باجلماعة اليت ين (                                                              ألي من املاوريني أي يقدم مطالبة إىل احملكمة بشأن الضرر الذي يلحق به 
                                                      ولذلك، تعترب حمكمة وايتانغي الطريق الرئيـسي حلـل           .     ١٨٤٠                                                  تشريع أو سياسة أو ممارسة من التاج منذ عام          

                                              وجيوز للمحكمة أن تقدم توصيات إىل احلكومـة          .                                                            املطالبات الناشئة عن األضرار اليت حلقت يف املاضي باملاوريني        
                                                                       التوصيات غري ملزمة، باستثناء التوصيات املتعلقة ببعض املوجـودات،               وهذه    .                                  بشأن املطالبات املتعلقة باملعاهدة   

       أخـرى                                               ً                                                        مبا يف ذلك الغابات وموجودات أخرى، مملوكة حالياً أو كانت مملوكة ملؤسسة عامة للدولة أو مؤسسة               
               مطالبة أخـرى      ١     ٨٠٠                      مطالبة، باإلضافة إىل       ١     ٥٠٠             أكثر من        ١٩٧٥                        وسجلت احملكمة منذ عام       .              تابعة للدولة 

         والوسيلة   .     ٢٠٠٨      سبتمرب  /                                                                            دت قبل األجل احملدد لتقدمي املطالبات التارخيية الناشئة عن انتهاك املعاهدة وهو أيلول  ور
     وحيدث    ).       احلكومة (                                                                                                    الرئيسية لتسوية املطالبات التارخيية الناشئة عن انتهاك املعاهدة هي التفاوض املباشر مع التاج              

                                                        وكما لوحظ أثناء املشاورات اليت أجريت مع املـاوريني،           .        املطالبة                                   بعد صدور تقرير من احملكمة بشأن        ً  اً          هذا كثري 
                  ً      ً                   وتواجه احلكومة أيضاً ضغوطاً للحفاظ علـى         .                                                                  يبالغ املاوريون يف ممتلكاهتم ومواردهم السابقة يف عملية التسوية        

            نيابة عـن                                                              ويقوم املكتب املعين بالتسويات مبوجب املعاهدة بالتفاوض بال         .                                    زخم عمليات التسوية مبوجب املعاهدة    
وتتضمن مجيع التسويات اعتذاراً      .                                                                         احلكومة ويشرف على تنفيذها وكذلك على إدارة املمتلكات ألغراض التسوية         

                                      ويلزم عادة صدور تشريع لتنفيـذ       .عن األرض   من جانب احلكومة فضالً عن تعويض ثقايف ومايل وجتاري فضالً         
     .              ً     ً  التسوية تنفيذاً كامالً

              وكمـا الحظـت     .                                                ً  فاوض بني احلكومة واملاوريني على تسوية املطالب مستمراً                            وال يزال التقدم بشأن الت      -    ١٠٠
                                                                                                          اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان يف تقريرها األخري عن العالقات العرقية، أسفرت اتفاقات التـسوية مبوجـب           

           لنـدي إىل                          مليـون دوالر نيوزي       ٤٠٠                                 عن حتويل أصول تبلغ قيمتها         ٢٠٠٨                                        املعاهدة اليت مت التوصل إليها يف عام        
      ومت حىت   .                                                           عن شكل مبتكر من اجلرب بشأن أحد اجملاري املائية الرئيسية يف البلد                              ً مجاعات من املطالبني املاوريني فضالً

   ومت   .                                                    للتسويات النهائية والشاملة وعدة تسويات جزئيـة                                 مليار دوالر نيوزيلندي      ١     ٠١٨                     اآلن رصد ما جمموعه     
                    وتغطي التسويات مبوجب   .              تسوية شاملة  ١٤                  املعاهدة، من بينها            تسوية مبوجب     ٢٦      على     ١٩٩٠               االتفاق منذ عام 

  .                     ً                      يف املائة منها تقريباً يف جزيرة اجلنوب         ٨٠            ندا، ولكن                                      من جمموع مساحة األرض يف نيوزيل                 يف املائة    ٦١         املعاهدة  
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                                ونتيجة لذلك، تـساعد عمليـة        .                          مفاوضات نشطة مع احلكومة    ً  اً                            مجاعة من املاوريني حالي      ٢٠                وجتري أكثر من    
                                                                                                            توطني على إعادة تشكيل القاعدة االقتصادية لتنمية املاوريني يف املستقبل وعلى إحراز تقدم يف املناطق اخلاصـة               ال
                                                                                         بأمهية عملية التسوية مبوجب املعاهدة، فال ينبغي اعتبار هذه العملية حمور التركيز أو                                    وبينما تعترف احلكومة      .   هبم

     .  بل                                        اآللية الرئيسية لتشجيع هذه العالقة يف املستق

  ٢٠٠٤قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام    ) ب (  

                     الذي أحال ملكية   ٢٠٠٤قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام                                        تلتزم احلكومة اجلديدة باستعراض       -    ١٠١
ـ                                            وأنشأ آلية لالعتراف باملصاحل العرفية يف         )       احلكومة (الشواطئ األمامية وقاع البحار إىل التاج        ة الشواطئ األمامي

                                                                                      وكما ذكر املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف الزيارة اليت      . وقاع البحار 
  ،     ٢٠٠٩     مارس  /       ويف آذار  .                                                         ، ال يوافق عدد كبري من املاوريني وغري املاوريني على هذا القانون    ٢٠٠٥             قام هبا يف عام 

                                                           ستقلني لبحث ما إذا كان القانون يعترف باملصاحل العرفية والعامة                                          أعلنت احلكومة إنشاء فريق وزاري من اخلرباء امل
                            ً                                        وسيقدم الفريق الوزاري تقريـراً إىل النائـب العـام يف هنايـة               .                                         ً       يف املنطقة البحرية الساحلية وينص عليها فعالً      

    .                      لكي تنظر فيه احلكومة    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

                   إىل اتفاق مع إحدى ٢٠٠٤مامية وقاع البحار لعام قانون الشواطئ األ       يف إطار   )       احلكومة (            وتوصل التاج   -    ١٠٢
    ً                             أيضاً مفاوضات مع أربع مجاعات أخرى   )       احلكومة (            وأجرى التاج   .                                         اجلماعات املاورية لالعتراف مبصاحلها العرفية  

                        وهذه املفاوضات معلقـة      .                                                                                    من املاوريني وتوصل إىل اتفاقات غري ملزمة معهم لبيان املراحل املختلفة للمفاوضات           
     .                                  ً بينما ال يزال استعراض القانون جارياً     ً  حالياً 

                              اورية واإلذاعة باللغة املاورية                  ستراتيجية اللغة امل ا   ) ج (  

          ومن بـني     .                                                                       ستراتيجية اللغة املاورية لضمان مواصلة التقدم يف إحياء هذه اللغة          ا                   ً    تستعرض احلكومة حالياً      -    ١٠٣
                                            اللغوية اجملتمعية وإنشاء الـصندوق التنافـسي                                                            االجنازات الرئيسية اليت حتققت حىت اآلن وضع برنامج للمبادرات    

                    ً                                                          وال يزال الدعم مستمراً لإلذاعة باللغة املاورية، وبدأ البث التلفزيوين هبذه             .                                   ملشروع خارجي بشأن اللغة املاورية    
                                              وتشري الدراسة االستقصائية اليت قامت هبا احلكومة إىل   .     ٢٠٠٨                         ، وأضيفت قناة أخرى يف عام     ٢٠٠٤            اللغة يف عام 

                                                                                                مكاسب كبرية بإحياء اللغة املاورية حيث زاد عدد املاوريني الذين جييدون إىل حد ما التحدث هبذه اللغـة        حتقيق
                 وقـدمت احلكومـة     .                                                                      وأصبحت مواقف املاوريني وغري املاوريني جتاه اللغة املاورية أكثر إجيابية         .                واالستماع إليها 

                                                          مجيع املدارس اإلعدادية يف نيوزيلندا على إدراج اللغـة             ً                                                    مؤخراً إرشادات للربامج الدراسية باللغة املاورية ملساعدة      
    .                          املاورية يف براجمها الدراسية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ١٢

                                       ، بضمان مراعاة مصاحل وآراء اجلماعات          ٢٠٠١      مايو /                                                خيتص مكتب الشؤون العرقية، الذي أنشئ يف أيار         -    ١٠٤
                                                 ت الرامية إىل مساعدة مجاعات املهاجرين والالجئني        ا                   كتب الدعم للمبادر           ويوفر امل   .                             اإلثنية يف السياسات احلكومية   

                ً                                             ويوفر املكتب أيضاً خدمات األخصائيني املشتركة بني الثقافـات           .                                           على املشاركة بنشاط يف اجملتمع النيوزيلندي     
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             ي واالجتماعي                                                       وتعزز وزارة شؤون جزر احمليط اهلادئ الرفاه االقتصاد         .                                      للحكومة واجملتمعات واملشاريع التجارية   
   .                                                    وتساهم الوزارة يف حتسني نتائج شعوب احمليط اهلادئ يف التعليم  .                                     والثقايف لشعوب احمليط اهلادئ يف نيوزيلندا

                    ً                                                          ، اعتذرت احلكومة رمسياً للنيوزيلنديني من أصل صيين للتمييز التارخيي الـذي                ٢٠٠٢       فرباير   /          ويف شباط   -    ١٠٥
                                                         القرن التاسع عشر وبدأت بذلك عملية رمسية للمصاحلة بني احلكومة                                        تعرض له املستوطنون الصينيون يف أواخر عام 

    .                         واجملتمع الصيين يف نيوزيلندا

                    ، تلقـت اللجنـة         ٢٠٠٨         ويف عام     .                                                                  ولألسف، ال تزال العنصرية والتمييز العنصري قائمني يف نيوزيلندا          -    ١٠٦
    ً       ً        بالغاً وحتقيقاً بشأن      ١     ٥١٨       ن بني        ً       ً                               بالغاً وحتقيقاً قائمني على أسس عنصرية م          ٤٠٧                            النيوزيلندية حلقوق اإلنسان    

   . )  ٣٠ (                      التمييز املخالف للقانون

                                                                                                         ونيوزيلندا من البلدان احملدودة اليت توافق على إعادة توطني حصة معينة من الالجئني الـذين ترسـلهم                   -    ١٠٧
        ىل حـصة       ً      ً             الجئاً سنوياً باإلضافة إ   ٧٥٠                    ً  وتبلغ هذه احلصة حالياً   .                                            مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني    

                                           وال تقوم نيوزيلندا بإعادة األشخاص الذين        .       املعوقني /                                                       فرعية للنساء املعرضات للخطر وحصة فرعية ألسباب طبية       
  ُ                                وأُعرب عن القلق بشأن احلـواجز        .                  األوضاع يف بلداهنم    "        استقرار "                                              منحوا مركز الالجئني إىل أوطاهنم بالقوة عند        

   .                               ذلك بشأن استخدام أساليب التصنيف                                        اليت متنع قبول الالجئني يف إطار نظام احلصص، وك

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                                                وعلى الرغم من عدم تصديق نيوزيلندا على االتفاقية   -    ١٠٨
   .                                                                    فإن محاية حقوق العاملني املهاجرين مكفولة بالقانون الداخلي النيوزيلنديأسرهم

     ً                                                           أساساً على هجرة العمال املاهرين فإن من جوانبها الرئيـسية                                                    وبينما تركز سياسة اهلجرة يف نيوزيلندا           -    ١٠٩
    ً                                                                                                         أيضاً االستجابة لطلبات اهلجرة املقدمة يف إطار نطاق واسع من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك                  

لـدويل  ، والعهد ا  أو املهينة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية           
وجيوز لوزير اهلجرة أيضاً أن يتدخل يف احلاالت اخلاصة اليت تستحق التقـدير      . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

   .                                             وال تعتمد سياسة اهلجرة يف نيوزيلندا على اجلنسية.ألسباب إنسانية

قات اإلجيابية مـع    ستراتيجية على العال  الستراتيجية لتوطني املهاجرين اجلدد، وتركز هذه ا      اوللحكومة    -    ١١٠
اجملتمعات املضيفة، والعمالة، والقدرة على استخدام اللغة اإلنكليزية، والوصول إىل املعلومـات واخلـدمات،              

               وعالوة على ذلك، . وشبكات الدعم االجتماعي، والسالمة، واملساعدة يف املرحلة االنتقالية للعيش يف نيوزيلندا      
     اجلدد         ً                                                             موقعاً يف مجيع أحناء البلد لتوفري نقاط اتصال واضحة للمهاجرين            ١٩                                          أنشأت مبادرة دعم التوطني يف نيوزيلندا       

                                    ويقوم برنامج اللغـة اإلنكليزيـة        .                                                                                 ومتكينهم من الوصول إىل املعلومات احمللية املناسبة وإحالتهم إىل الدوائر املختصة          
     يف      ٢٠٠٣        مـايو    /             مة يف أيـار                                                                                   للناطقني بلغات أخرى بتدريس اللغة اإلنكليزية للتالميذ يف املدارس، وشرعت احلكو          

                             ً      ً         ويدير مكتب الشؤون العرقية خطاً لغويـاً         .                                                            ً         تنفيذ برنامج اللغة اإلنكليزية للناطقني بلغات أخرى للكبار أيضاً        
اإلنكليزية يف نطاق حمـدود أو غـري            ً                                                                     أيضاً، وهو خط هاتفي للترمجة الفورية باجملان لتمكني األفراد الناطقني ب          

                                                    ويبلغ عدد اللغات اليت تعمل هبا هـذه اخلدمـة            .                           لوصول إىل املرافق احلكومية           من ا  الناطقني هبا على اإلطالق   
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                                                                                            وخدمات الدعم اليت تقدم للمهاجرين التلقائيني الذين ينتظرون الفصل يف حاالهتم، واألوضـاع               .    لغة    ٣٩     اآلن  
  .     يلندا                                                    يف السجون يف نيوزيلندا من املسائل اليت تثري اجلدل يف نيوز ء                          احمليطة باحتجاز ملتمسي اللجو

               االجتار باألشخاص

      عـرب           املنظمـة        اجلرمية        ملكافحة        املتحدة      األمم       تفاقية                      ، صدقت نيوزيلندا على ا    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٩  يف   -    ١١١
         النـساء         وخباصـة   ،       باألشخاص      االجتار        ومعاقبة     وقمع   نع                الربوتوكول املعين مب  :               ليها التكميليني       بروتوكو و        الوطنية 

        واجلـو          والبحـر       الـرب      طريق   عن         املهاجرين     هتريب      كافحة             وتوكول املعين مب      ؛ والرب )              بروتوكول االجتار   (       واألطفال
    بايل      عملية                                                                   ؛ وتشارك نيوزيلندا بالتعاون الوثيق مع شركائها يف آسيا واحمليط اهلادئ يف   ).                بروتوكول التهريب (

   .      جتار هبم                     ملنع هتريب األشخاص واال     وطنية   عرب      جرائم   من     بذلك     يتصل    وما        باألشخاص       واالجتار      الناس     هتريب     بشأن

                    ً      واختذت نيوزيلندا أيـضاً      .                                                                     ومتنع تشريعات نيوزيلندا االجتار باألشخاص وتفرض عقوبات صارمة عليه          -    ١١٢
                        ً            ولتعزيز اجلهود اجلارية فعالً، شكلت       .                                                                    عدة مبادرات ملنع وقوع االجتار وللتصدي ألي حاالت ناشئة أو حمتملة          

                وستكون هذه اخلطة   .                            خطة عمل ملنع االجتار باألشخاص                 ً     ً       ً                   وزارة العمل فريقاً عامالً مشتركاً بني الوكاالت لوضع
    .      ً     ً                                                                       إطاراً شامالً ملكافحة االجتار وتنسيق العمل بني مجيع الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١٣

              دت نيوزيلندا                             وقصف بايل بالقنابل، شد        ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                  يف أعقاب األحداث اليت وقعت يوم         -    ١١٣
         وأعربـت    .                                                                                              التدابري القائمة للتصدي لإلرهاب واالمتثال لاللتزامات الدولية ملكافحة اإلرهاب ومحاية السكان          

             االحتـرام         إيـالء                                                                                               بعض اهليئات يف نيوزيلندا، مبا يف ذلك اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان، عن قلقها لعدم               
                    وعلى سبيل املثـال،     .                                           لتطبيق هذه التدابري بطريقة غري مالئمة                                                    الواجب حلقوق اإلنسان يف بعض هذه التدابري أو       

                                                                                                                 تلقت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان عدة تقارير بشأن عملية قامت هبا الشرطة النيوزيلنديـة يف تـشرين                 
                                                                                 مبوجب قانون األسلحة وقانون منع اإلرهاب حيث قامت بالقبض على بعض األشخاص                 ٢٠٠٧        أكتوبر   /    األول

                                          وجاء يف هذه التقارير بالتحديد أن مجاعـة       .                                                     سلحة نارية بوجه خمالف لقانون وأسلحة أخرى حمظورة                حليازهتم أ 
        وتلقـى    .                                                                                  ً                املاوري هي اليت كانت مقصودة بالعملية على الرغم من القبض على أشخاص من غري املاوري أيضاً               

     ً                    بالغاً بشأن هذه العملية     ٢٠٠٧       نوفمرب /                                       ً                        ثالثة مقررين خاصني تابعني لألمم املتحدة أيضاً يف أواخر تشرين الثاين   
   .                                                                                  وجاء يف هذا البالغ، يف مجلة أمور، أن الشرطة انتهكت احلق يف احلرية ويف اخلصوصية ومنع التمييز

                                       وأفادت احلكومة بأن عدة جهات مستقلة        .     ٢٠٠٨       يناير   /                                           وردت احلكومة على الرسالة يف كانون الثاين        -    ١١٤
                                   ً                                  د تنفيذ هذه العملية وبأنه سيتم أيضاً فحص هذه األعمال بدقة يف                                                       ستنظر يف األعمال اليت قامت هبا الشرطة عن       

                                                  وشكرت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني   .                                                التحقيقات القضائية اجلارية أو اليت ستتم يف املستقبل
                  د من املعلومـات                                                                                               عن حقوق اإلنسان احلكومة النيوزيلندية على ردها املفصل على الرسالة وطلبت موافاهتا مبزي            

    .                            عند انتهاء التحقيقات اجلارية

                           وهي هيئة مستقلة معنيـة      (                                          ً                                        وبناء على توصية من احملامي العام، تقوم حالياً اللجنة النيوزيلندية للقانون              -    ١١٥
                                       باستعراض التشريعات القائمة للنظر يف       )                                                          جماالت القانون اليت يلزم حتديثها أو إصالحها أو تطويرها                  باستعراض
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ّ                       إىل إدخال تعديالت عليها لتغطية سلوك األفراد الذي يعّرض، أو الذي يرى اجلمهور أنه قد يعـّرض،                        احلاجة                                   ّ                                                 
      تراعي            ينبغي أن  "                                                              وتنص اختصاصات اللجنة فيما يتعلق هبذا االستعراض على أهنا            .                             السالمة واألمن العامني للخطر   

         وسـتقوم     ".                          صون حقوق وحريات األفراد                                                                      ضرورة املوازنة بشكل مناسب بني محاية السالمة واألمن العامني وبني           
    .                                                                           ً       ً  بالبحث والتشاور وإعداد ورقة باملواضيع اليت تستحق البحث، وستقدم بعد ذلك تقريراً ختامياً            ً اللجنة أوالً

   األولويات الرئيسية حلقوق اإلنسان-       ًرابعا 
   :     ا يلي                                                                     تشمل األولويات الرئيسية حلكومة نيوزيلندا على النحو املبني يف هذا التقرير م  -    ١١٦

                                                           حتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي والثقايف للسكان يف نيوزيلندا؛   ) أ (

                                            ختفيض العنف املرتيل وتأثريه على النساء واألطفال؛   ) ب (

                                                                              حتسني الفرص املتاحة للشباب ومسؤولياهتم يف نيوزيلندا عن طريق التعليم وقضاء األحداث؛   ) ج (

                          تعزيز حقوق ضحايا اإلجرام؛   ) د (

                                                                               ملية التشاور مع اجملتمع املدين بشأن التقارير املقلبة حلقوق اإلنسان ومتابعة التوصيات؛     حتسني ع   ) ه (

                                                                                           تعزيز الشراكة بني احلكومة واملاوريني عن طريق االستمرار يف تقدمي الدعم للماوريني لتحقيق                ) و (
                        الناشئة عـن انتـهاك                                                                                 إمكاناهتم ومواصلة الزخم للتوصل إىل تسويات عادلة ومنصفة وعملية ملطالبهم التارخيية  

                  معاهدة وايتانغي؛

    .                            ستراتيجية نيوزيلندا للمعوقني ا                                 تنفيذ اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة و   ) ز (

   توكيالو-       ًخامسا 
     دورة                              االستعراض الدوري الشامل، ال      (www.ohchr.org                                                   يرجى الرجوع إىل التقرير الوارد باملوقع املعنون          -    ١١٧

    ).           حقوق اإلنسان  :                القضايا العاملية   (www.mfat.govt.nz              واملوقع املعنون   )          نيوزيلندا  :       اخلامسة
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